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In aanloop naar de samenvallende verkiezingen van 25 mei, stelt automobiel- en tweewielerfederatie FEBIAC haar 
memorandum voor, met een reeks krachtlijnen en maatregelen. Die moeten de volgende regeringen instrumenten 
aanreiken om burgers en bedrijven mobiel te houden, om het verkeer schoner, zuiniger en veiliger te maken, 
waardoor de maatschappelijke kosten verminderen en onze welvaart en welzijn verhogen.

Met bijna 7 miljoen auto’s, vrachtwagens en motorfietsen werd in België vorig jaar 100 miljard km afgelegd, 
11% meer dan in 2000. Het autoverkeer stijgt minder sterk dan vroeger: de groei van het autopark viel terug tot 
1%; een gemiddelde auto heeft sinds 2000 niet meer dan 15.000 km per jaar op de teller staan. Motorfietsen en 
bestelwagens gaan er steviger op vooruit. Het vrachtverkeer houdt gelijke tred met de economische groei, en die 
was de voorbije jaren heel bescheiden. Daarbij kreunt de Belgische trucksector onder concurrentie uit en uitvlag-
ging naar lageloonlanden. 

De luchtvervuiling in ons land is de voorbije decennia stelselmatig verminderd, ook bij het wegverkeer. Door 
strenge milieunormen voor nieuwe voertuigen daalden alle vervuilende emissies substantieel, ondanks de groei van 
het verkeer. Onlangs werd fijn stof aangepakt door de invoering van de Euro 5-norm, en momenteel legt men de 
laatste stenen van het Euro 6 pad: dat smoort de NOx-uitstoot van nieuwe dieselwagens en trucks in de kiem. 

De gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe wagens bedraagt vandaag 124 g/km. Daarmee is onze automarkt 
op schema om de EU-doelstelling van 120g/km in 2015 te halen. De goede score komt vooral op het conto van 
bedrijfswagens, wiens fiscaliteit, in tegenstelling tot privéwagens, sterk CO2-gestuurd blijft: zij stoten nu al 2 jaar 
lang gemiddeld minder CO2 per gereden kilometer uit dan privéwagens. Groene fiscaliteit werkt. 

Intussen zijn nieuwe, ambitieuze EU CO2-doelstellingen gekend: 147 g/km voor bestelwagens en 95 g/km voor 
personenwagens tegen 2020-2021. Ook de luchtkwaliteit moet nog verbeteren, met name in onze steden. De 
gewesten moeten inspanningen doen om fijnstof- en NOx-concentraties in de lucht onder de Europese drempels 
te krijgen. Jammer genoeg blijft ons voertuigenpark verouderen, — met 2 jaar op 20 jaar tijd —, wat de uitda-
ging groter maakt.

Het beleid moet inzetten op een sluitende recyclage en snellere rotatie van oudere voertuigen door recente, 
en op de promotie van voertuigen op alternatieve brandstoffen en aandrijfsystemen en dito tank- en 
oplaadnetwerk in gans het land. Daartoe dient het wetgevend kader op punt gesteld, de autofiscaliteit verder 
vergroend en investeringssteun voorzien voor de uitrol van tank- en oplaadinfrastructuur. Dit moet het kopen, 
gebruiken en tanken van ultraschone en zuinige voertuigen sneller mogelijk en betaalbaar maken.

Ons transportsysteem moet worden voorbereid op de slimme voertuigen van morgen, maar vooral ook in 
degelijke staat gebracht. Essentiële infrastructuuringrepen lieten de voorbije jaren op zich wachten, voor zowel ons 
wegennet (R0 en R1) als (voor)stedelijk openbaar vervoer, toegankelijk voor zowel auto als tweewieler. 

De groeiende congestie en immobiliteit is wellicht de grootste uitdaging voor de volgende legislatuur. Het ver-
keer mag dan al trager groeien dan vroeger, op een verzadigd wegennet leidt de minste groei of verstoring tot 
enorme vertragingen en uitdeinende congestie. 
 
Via mobiliteitsfiscaliteit worden jaarlijks ettelijke miljarden geïnd. Die moeten anders en beter besteed worden. 
De mobiliteitsfiscaliteit dient hervormd en vereenvoudigd, waarbij de focus ligt op congestiebestrijding, co-
modale infrastructuur en vervoerkeuze, vraaggerichter openbaar vervoer en gedragsverandering. 

De vorming van nieuwe stabiele federale en gewestregeringen voor 5 jaar en dito regeerak-
koorden zijn een uitgelezen kans om ons voertuigenpark te vergroenen, om congestie tot 
topprioriteit te maken en om tot daadkracht over te gaan tussen, met én over de diverse 
beleidsdomeinen en niveaus heen. Mobiliteit kent geen grenzen, congestie- en maatschap-
pelijke kosten wel.
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a. De Belgische voertuigmarkt     
in woelig water

De afgelopen beleidsperiodes vielen een aantal 
politieke beslissingen die een grote impact hebben 
gehad op de voertuigmarkt. We denken aan de 
afschaffing van impulsmaatregelen voor schone 
wagens, zoals de federale korting op factuur, de 
belastingvermindering voor elektrische voertuigen 
en de Waalse ecobonus voor particulieren. 
De bedrijfswagenmarkt is het mikpunt geweest 
van ingewikkelde lastenverhogingen via het nieu-
we voordeel alle aard en de verstrenging van de 
btw-aftrekregeling. In Vlaanderen zag de ‘groene’ 
BIV eindelijk het licht. En op Europees vlak zagen 
we een verstrenging van de CO2 limieten voor 
nieuwe personen- en bestelwagens. 
Dit alles onder het ongunstige gesternte van een 
economische malaise. Gezien deze omstandig-
heden heeft de Belgische automarkt goed stand 
gehouden, zeker in vergelijking met de rest van 
Europa. 
Minder goed vergaat het de vrachtwagenmarkt 
die, bovenop de economische crisis, blijft kreunen 
onder de uitvlagging naar lageloonlanden. 
De motormarkt ten slotte zag zich geconfronteerd 
met de invoering van het nieuwe Europese motor-
rijbewijs dat extra voorwaarden, opleiding en 
examens oplegt tot het behalen ervan.

b. Het Belgische voertuigenpark

wordt schoner, zuiniger en ‘verdieselt’ niet 
meer...
Diverse milieurapporten melden het1: de lucht-
kwaliteit in ons land is de voorbije decennia 
sterk verbeterd. 

1.

Ook wegtransport heeft zijn steentje bijge-
dragen. 
Door het aanscherpen van de milieunormen 
voor nieuwe voertuigen daalden de vervui-
lende verkeersemissies (zoals NOx en fijn 
stof) gestaag. 
Momenteel geldt de Euro 5-norm. Die bepaalt 
dat een nieuwe dieselwagen niet langer méér 
fijn stof mag uitstoten dan een benzinewa-
gen. Over enkele maanden treedt Euro 6 in 
werking, die de toegelaten NOx-uitstoot van 
nieuwe dieselwagens meer dan halveert en 
in de buurt brengt van de limiet voor benzi-
newagens. 

Voor wat betreft de CO2-uitstoot was er het 
jongste decennium een absolute ontkoppeling 
tussen de emissies van het personenvervoer 
en de personenkilometers. Gestimuleerd door 
een aangepaste autofiscaliteit, maar ook door 
stijgende brandstofprijzen en door de EU-nor-
men voor de CO2-uitstoot van nieuwe wagens, 
konden de autoconstructeurs veel meer kopers 
vinden voor energiezuinige wagens en ver-
snelde de introductie van nieuwe, zuinige en 
schone motorisaties. 
En die trend zal zich doorzetten: tegen 2020-
2021 mogen nieuwe auto’s gemiddeld nog slechts 
95 g/km uitstoten en bestelwagens 147 g/km.

 Inleiding: 
terugblik en vooruitblik

MEMORANDUM APRIL 2014

 
“Groene autofiscaliteit is nodig 

om de Europese CO2-doelstellingen 
te halen”
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Gemiddelde CO2-uitstoot van nieuw verkochte auto’s 2006-2013•
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Bronnen: FOD Mobiliteit en Vervoer, FEBIAC

Sinds de invoering van CO2 gestuurde autofis-
caliteit in 2007, is de gemiddelde CO2-uitstoot 
van nieuwe wagens in België fors gedaald, zo 
toont de grafiek hiernaast: van 147 g/km in 
2008 tot 124 g/km in 2013. Na een lichte 
toename in 2012 – te wijten aan het wegvallen 
van de federale korting op factuur –, hernam 
de CO2-daling in 2013. 

Dat laatste in de eerste plaats onder impuls 
van de bedrijfswagens wiens autofiscaliteit 
sterk CO2-gestuurd is gebleven. In die mate 
zelfs dat de nieuw verkochte bedrijfswagens 
nu al 2 jaar betere CO2-cijfers kunnen voor-
leggen dan privéwagens: 121 g/km tegen-
over 126 g/km.
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Doordat bedrijfswagens sneller vervangen worden dan privéwagens, vergroent het bedrijfswagenpark 
vandaag een stuk sneller dan het privéwagenpark, zoals onderstaande grafieken tonen. De gemiddelde 
CO2-uitstoot van het bedrijfswagenpark zakte op 7 jaar tijd met bijna 18%, ruim het dubbele ten opzichte 
van het privéwagenpark (-8%). Ook de cijfers voor het gehele park zijn vandaag beter bij de bedrijfsauto’s 
dan bij de auto’s die door particulieren werden gekocht. 

Niet alleen op het vlak van brandstofverbruik en 
CO2-uitstoot scoren bedrijfsauto’s het best, ook 
wat de uitstoot van schadelijke emissies betreft, 
doen zij het beter. 2 op 3 bedrijfswagens beant-
woorden vandaag al aan de Euro 5-norm (bij 
leasewagens is dat zelfs 9 op 10), bij privéwa-
gens is dat nog maar een kwart. Bedrijfswagens 
zijn meer dan ooit tevoren de motor van de ver-
dere vergroening van het wagenpark. 

Sinds de afschaffing van de korting op factuur 
kiezen particulieren vaker voor benzinewagens, 
wat in de hand gewerkt wordt door het feit dat 
benzinewagens de laatste jaren flink zuiniger 

zijn geworden én dat het accijnsverschil tussen 
diesel en benzine is verkleind met €0,08/l2. 
De brandstofmix diesel/benzine op de nieuwe 
automarkt evolueerde van 75/25 in 2011 tot 
65/35 in 2013. 

Mede hierdoor is de verdieseling van ons auto-
park die we de afgelopen 20 jaar hebben 
gekend, vorig jaar gestopt: eind 2013 bleef 
de verhouding benzine-/dieselwagens stabiel 
op 62,5/37,5. In 2013 is het aantal benzine-
wagens in ons park, na een jarenlange daling, 
opnieuw gestegen tot net geen 2 miljoen3.

Verdeling van het autopark volgens Euronorm 
in 2013

•
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Bronnen: FOD Mobiliteit en Vervoer, FEBIAC
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Bronnen: FOD Mobiliteit en Vervoer, FEBIAC

Gemiddelde CO2-uitstoot van het park van bedrijfs- 
en privéwagens 2006-2013

•
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Bronnen: FOD Mobiliteit en Vervoer, FEBIAC

Gemiddelde leeftijd van het Belgische wagenpark 1993-2013•

Bronnen: FOD Mobiliteit en Vervoer, FEBIAC

... maar veroudert, zonder dat alternatieve brand-
stoffen en aandrijvingen doorbreken...
Het park kan nog groener worden: er rijden nog 
heel wat oudere, meer vervuilende auto’s rond, in 
die mate zelfs dat de gemiddelde leeftijd van het 
autopark blijft stijgen. Wagens zijn betrouwbaar-
der geworden en gaan langer mee, maar ander-
zijds moeten we ook vaststellen dat onze autofis-
caliteit de autogebruikers onvoldoende aanzet 
om oudere, vaak meer vervuilende wagens te 
vervangen door recentere en schonere, wagens. 
Het is ontmoedigend te moeten vaststellen hoe 
het beoogde effect van de Vlaamse groene 
BIV voor een stuk teniet wordt gedaan door de 
eenduidige daling van de BIV met de leeftijd van 
het voertuig. Het afschaffen van incentives voor 
schone voertuigen helpt evenmin om eigenaars 
van oudere voertuigen aan te zetten om hun 
voertuig in te ruilen voor een recenter, schoner 
exemplaar. 

De afbouw van incentives heeft ook de nood-
zakelijke marktintroductie en het succes van 

2. ultraschone, maar nog steeds dure voertuigen 
(zoals elektrische auto’s) negatief beïnvloed of 
gewoonweg in de kiem gesmoord. Hun aan-
deel blijft dan ook verwaarloosbaar en ging er 
zelfs op achteruit. 

Alle cng, lng, lpg en elektrisch oplaadbare 
wagens samen maakten amper 1,2% van het 
voertuigpark uit in 2012 en in 2013 zelfs maar 
1,1%... Het gebrek aan tank- en laadinfrastruc-
tuur helpt evenmin deze evolutie om te buigen: 
het aantal oplaadpunten voor elektrische voer-
tuigen bedraagt amper enkele honderden, 
terwijl het aantal aardgastankstations op twee 
handen te tellen is. 

 
“Het aandeel van ultraschone wagens 

in het park daalde vorig jaar 
van 1,2% tot 1,1%”
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... groeit trager dan vroeger, zowel in aantal als 
in afgelegde kilometers
Dat voertuigen over het algemeen zuiniger 
geworden zijn, valt ook op te maken uit de 
evolutie van het totale brandstofverbruik in ons 
land. Onderstaande grafiek toont sinds 2007 
een ontkoppeling tussen het aantal gereden km 
en de verkochte transportbrandstoffen. 

Het Belgische voertuigenpark zelf telt vandaag 
7 miljoen voertuigen: 160.000 vrachtwagens 
en bussen, 450.000 motoren, 640.000 bestel-
wagens, en 5,4 miljoen personenwagens (en 
nog 280.000 diverse voertuigen). Van dat 
personenwagenpark staan 4,3 miljoen auto’s 
of 80% op naam van een particulier. De ove-
rige 1,1 miljoen of 20% staat op naam van 
ondernemingen en zelfstandigen. Dat is wat 
de ‘bedrijfswagens’ wordt genoemd. Van die 
bedrijfswagens  worden er 300.000 geleased. 
Men schat dat de helft van de bedrijfswagens 
ter beschikking wordt gesteld van werknemers 
en bedrijfsleiders die ze ook privé mogen 
gebruiken. Daarop wordt een voordeel alle 
aard bepaald en dito belastingen betaald door 
de gebruiker. 

Sinds 2000 dikte het totale voertuigenpark aan 
met 22%, wat vooral op het conto komt van de 
bestelwagens en motoren; bij die laatste zit 

3. de groei bij de scooters en 125cc-motoren die 
vaak worden ingezet voor woon-werkverkeer. 
Het autopark kende met 18% een kleinere 
groei, die de laatste tijd verder vertraagt tot 
onder 1% per jaar. 

Bij de Belgische trucks wordt zelfs een daling 
opgetekend, zowel in relatieve (3% -> 2%) als 
absolute termen: naast de economische crisis 
van de afgelopen jaren zit de uitvlagging van 
Belgische vloten naar Oost-Europa hier voor 
iets tussen: door de lagere loonkosten wordt 
het langeafstandstransport steeds vaker van 
daaruit georganiseerd. Op onze autosnel-
wegen rijden bijgevolg meer en meer buiten-
landse trucks.

Uit de verkeerstellingen op het wegennet blijkt 
dat in 2012 in totaal 100 miljard kilometers 
werden afgelegd in ons land (met Belgische 
en buitenlandse voertuigen), dat is 11% meer 
dan in het jaar 2000. Sinds 2008 is er een 
duidelijke ontkoppeling tussen de groei van het 
voertuigenpark en die van het verkeervolume.

INLEIDING - TERUGBLIK EN VOORUITBLIK

Groei in het aantal, gebruik en verbruik van het voertuigenpark 2000-2013•
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Bronnen: FOD Mobiliteit en Vervoer, Verkeerstellingen Gewesten, Belgische PetroleumFederatie, FEBIAC

 
“4 op 5 auto’s staan 
ingeschreven op naam 
van een particulier”
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Voertuigenpark in 2000• Voertuigenpark in 2013•
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c. Congestie: België filekampioen

De Belg stond in 2013 gemiddeld 58 uren in de 
file4. Daarmee is ons land koploper in Europa. 
De files blijven niet alleen het grootst over heel 
België, maar ook onze twee grootste steden voe-
ren de lijst aan als drukste van Europa. In Brussel 
en Antwerpen stonden we in 2012 respectievelijk 
83 en 77 uren in de file. Laat het nu net in en rond 
die steden zijn dat cruciale beslissingen over de 
mobiliteitsinfrastructuur uitblijven of minstens zeer 
moeizaam tot stand komen. Files kosten 1 à 2% 
van het BBP (OESO). 

Ondanks die files blijven veel mensen aange-
wezen op de auto, zo blijkt uit een enquête die 
Touring en FEBIAC hebben laten uitvoeren bij 
1.000 Belgen5. Sterker nog: voor een meerder-
heid van respondenten blijft de auto vandaag 
de snelste manier om naar het werk te pendelen, 
maar dat ligt eerder aan ontoereikende alter-
natieven. Mensen lijken minder te geloven in 
het openbaar vervoer (OV) als oplossing voor 
de files in vergelijking met 10 jaar geleden, 
ondanks massale OV-investeringen en auto-ontra-
dende maatregelen. De burger ziet als oplossing 

betere wegen, beter stedelijk OV en vooral meer 
overstapparkings. De weggebruiker wil positieve 
alternatieven voor de files in plaats van auto-ont-
radend beleid.

d. Veiliger verkeer, maar rede-
nen niet precies aanwijsbaar

De cijfers van de meest recente verkeersvei-
ligheidsbarometer van het BIVV6 voor het jaar 
2013 vertonen een sterke afname van het 
aantal doden ter plaatse met bijna 20% in 
vergelijking met het jaar 2011. Nooit eerder 
werd zo’n grote afname verwezenlijkt, maar 
toch is er geen reden tot euforie. Er zijn immers 
nog belangrijke inspanningen nodig om tegen 
2020 het aantal verkeersdoden te halveren ten 
opzichte van 2010. Het blijft echter ten dele 
gissen naar de oorzaken van de daling die zich 
sinds 2004 aftekent: kwam het door veiligere 

5,7 miljoen 7 miljoen

 
“Mensen willen betere wegen, 
beter stedelijk openbaar vervoer 

en vooral meer overstapparkings”
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voertuigen, veiligere wegen (aanpak van zwarte 
punten), meer en/of gerichtere controles en boe-
tes? Zonder ongevallenanalyse of accidentologie 
wordt het moeilijk om beleid en middelen voor 
verkeersveiligheid efficiënt te oriënteren richting 
420 verkeersdoden in 2020.

e. Vooruitzichten en conclusies

Een groeiende transportvraag...
Het vervoer zou blijven groeien tot in 2030, 
dat wijzen demografische, sociale en economi-
sche vooruitzichten uit7. Vrachtvervoer (+68%) 
zou daarbij sneller groeien dan het reizigers-
vervoer (+20%) waarvan het autoverkeer ruim 
70% blijft uitmaken. Autotrips zouden vooral 
toenemen voor motieven als vrije tijd, bood-
schappen, vakantie, (+27%), en in mindere 
mate voor woon-werk (+10%) en woon-school-
motieven (+16%). Dit kan de verkeersdruk in 
de spits temperen: ‘vrijetijds- en winkelritten’ 
zijn minder tijdgebonden. 

... een minder snel groeiende CO2-uitstoot met 
minder luchtvervuiling...
De globale CO2-uitstoot zou, door zuini-
ger wordende voertuigen, iets minder snel 
groeien: 12% tussen 2008 en 2030. De 
uitlaatemissies van NOx en PM2,5 van hun 
kant dalen spectaculair met respectievelijk 
77% en 81% door de huidige Euro 5 en de 
komende Euro 6 emissienormen. 
Hoe sneller Euro 6-voertuigen oudere voer-
tuigen in ons park vervangen, hoe sneller 
de concentraties aan fijn stof en NOx dalen 
tot onder de niveaus die Europa oplegt. 
De autofiscaliteit is hiertoe een belangrijk 
instrument, anti-congestiemaatregelen zijn 
dat evenzeer: vlot stromend verkeer ver-
bruikt en vervuilt immers veel minder dan 
stop&go-verkeer. 

... met minder verkeersongevallen ...
België zit momenteel op schema om een halve-
ring van het aantal verkeersdoden te bereiken 
tegen 2020. Men tast momenteel wat in het 
duister over welke maatregelen precies geno-

1.

2.

3.

men moeten worden. Accidentologie wordt 
meer  dan ooit noodzakelijk.

... op een verzadigde vervoersinfrastuctuur 
De voertuigen mogen dan wel schoner en zuiniger 
worden, de toename van de transportvraag en 
nog forsere toename van de congestie dreigen, 
zeker voor wat betreft CO2, de gedane inspan-
ningen te neutraliseren. 

Doordat onze hoofdwegen steeds vaker overver-
zadigd geraken en openbaar vervoer ontoerei-
kend blijft en/of eveneens met vertraging en capa-
citeitslimieten kampt, deint de congestie uit naar 
regionale wegen en tot buiten de klassieke spits.

Broodnodige infrastructuuringrepen, zowel voor 
ons wegennet (o.a. R0 en R1) als voor toe-
gankelijk openbaar vervoer (o.a. GEN met 
bijhorende parkings rond Brussel) worden op 
de lange baan geschoven. Dit terwijl de over-
heid jaarlijks 15 miljard belastingen int bij de 
weggebruikers. Slechts 6,5 miljard hiervan gaat 
naar investeringen in mobiliteit; en daarvan 
gaat 70% of bijna €5 miljard naar subsidiëring 
van het openbaar vervoer8... Geen wonder dat 
de automobilist het gevoel heeft veel te betalen 
en er weinig voor terug te krijgen! 

Het blijft vooralsnog wachten op een alomvat-
tend plan om de congestie te beheersen. De 
urgentie is nochtans dagelijks te zien op de 
weg. Samenvallende verkiezingen en nieuwe, 
stabiele federale en gewestregeringen voor 
5 jaar zijn een uitgelezen kans om congestie 
tot topprioriteit te maken en tot daadkracht 
over te gaan tussen, met én over de diverse 
beleidsdomeinen en niveau’s heen. Mobiliteit 
kent geen grenzen; congestie- en maatschap-
pelijke kosten wel. 

4.

 
“Congestie dreigt de gedane 

inspanningen om voertuigen schoner 
en zuiniger te maken, 

te neutraliseren”
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België: coherentie tussen de gewesten gevraagd!
Met de zesde staatshervorming krijgen de gewesten 
er nieuwe bevoegdheden bij waarmee ze nog meer 
eigen beleid kunnen voeren op het vlak van fiscaliteit, 
milieu, mobiliteit, voertuighomologatie en verkeersvei-
ligheid. 
Echter, de economische conjunctuur, de mobi-
liteits- en milieuproblemen stoppen niet aan de 
gewestgrenzen. Coördinatie van het beleid over 
de gewestgrenzen heen met als doel een cohe-
rente, doeltreffende en eenvoudige regelgeving 
moet een permanent streven zijn met ruimte voor 
gewesteigen accenten.

De in België gevestigde voertuigindustrie verdient 
meer steun ...
Europese regelgeving grijpt hoe langer hoe meer 
in op ons dagdagelijkse leven. Dit is meer dan ooit 
het geval voor de voertuigsector. Productnormen 
worden nu eenmaal door Europa vorm gegeven. 
Hoe veilig en milieuvriendelijk een auto moet zijn, 
hoeveel CO2 deze mag uitstoten, de graad van 
recycleerbaarheid... het zijn maar enkele voorbeel-
den van onderwerpen die door Europa worden 
gewikt, gewogen en uiteindelijk opgelegd.

Dit zijn stuk voor stuk beslissingen die cruciaal zijn 
voor de voertuigconstructeurs, waarvan er velen nog 
productie- of R&D-vestigingen hebben in ons land: 
Volvo Cars in Gent, Audi Brussels, Toyota Motor 

Europe in Zaventem, Volvo Trucks in Oostakker, Daf in 
Westerlo, Vanhool in Koningshooikt, VDL in Roeselare 
en Ford in Lommel.

... En moet meer op de Europese politieke kaart 
gezet worden ...
België kan wegen op de Europese besluitvor-
ming via standpuntbepaling in de Europese 
raden. Op hun beurt kunnen de Belgische 
Europarlementsleden hun stem laten horen in het 
Europees Parlement.

FEBIAC stelt echter — samen met andere sectoren 
— vast dat ministers te weinig aandacht schen-
ken aan deze Europese dossiers. Bijgevolg is het 
niet de politiek die zijn stempel drukt op deze 
voertuigdossiers, maar wel de technocratie. Elke 
democratische sturing ontbreekt hier. Dit is voor 
FEBIAC zorgwekkend en onaanvaardbaar.

Wij vragen dan ook dat Europese voertuigdos-
siers op de politieke agenda komen en dat het 
belang van de voertuigsector via een efficiën-
tere overlegmethode aan bod kan komen en mee 
wordt afgewogen tegen andere belangen. 

... Zonder méér en strenger te reglementeren dat 
wat Europa vraagt
Daarbij moet ‘gold plating’ – het meer en stren-
ger willen reglementeren dan wat Europa vraagt 
– absoluut  vermeden worden. FEBIAC ziet niet in 
waarom België zichzelf een strenger regelgevend 
kader zou aanmeten dan zijn collega-lidstaten: de 
Belgische en Europese markt is niet gediend met 
fragmentatie, wel met een regelgevende ‘level 
playing field’. 

 Good Governance

MEMORANDUM APRIL 2014

1 Grensoverschrijdende problemen vragen om gecoördineerde aanpak 

 
“België èn Europa hebben baat 

bij een regelgevende 
level playing field”
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Aansluitend bij de oproep tot een coherent beleid 
over de gewestgrenzen heen, vraagt onze sector 
ook een voorspelbaar en eenvoudig regelgevend 
kader.

De omzetting van beleid in regelgeving moet 
voorafgegaan worden door een duidelijke pro-
bleemstelling, waaruit de prioriteiten en een lan-
getermijnvisie kunnen ontwikkeld worden. 
De vertaling naar maatregelen dient gepaard te 
gaan met kosten/baten- en effectenonderzoek. 

Maatregelen worden technologieneutraal opge-
steld; enkel het te bereiken resultaat telt, de wijze 
waarop moet worden overgelaten aan de sector. 
Hun invoering gebeurt gefaseerd en gecoör-
dineerd tussen de betrokken beleidsinstanties. 
Realistische invoeringstermijnen voorkomen dat 
de automobielsector wordt opgezadeld met extra 
kosten, wat voertuigen onnodig duur maakt.

APRIL 2014
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Naar een vooruitziend, voorspelbaar en eenvoudiger wetgevend 
kader 2

GOOD GOVERNANCE: WAT DOET FEBIAC IN DE VOLGENDE LEGISLATUUR?
1.  Meewerken aan een vooruitziend, voorspelbaar en eenvoudiger wetgevend kader

WAT VRAAGT FEBIAC IN DE VOLGENDE LEGISLATUUR?
2.  Een gecoördineerde aanpak van grensoverschrijdende problemen

De 6e staatshervorming vereist voor automobieldossiers nog méér coherentie en overleg tussen de 
gewesten dan vroeger, met name op het vlak van mobiliteit, fiscaliteit en voertuighomologatie

3.  Specifieke aandacht voor de in België gevestigde voertuigindustrie: 
Meer beleidsondersteuning 
Meer politieke aandacht van de Belgische vertegenwoordigers bij de Europese instellingen
Geen gold plating: niet méér en strengere regelgeving dan wat Europa vraagt   

 

•

•
•
•



Er bestaat een duidelijke wil om in de volgende 
regeerperiode werk te maken van een fiscale 
hervorming. Dat is goed nieuws. Zo staat een loon-
lastenverlaging hoog op het verlanglijstje. FEBIAC 
waarschuwt er evenwel voor om de lasten niet 
zomaar te verschuiven van het ene naar het andere 
fiscale stelsel, bijvoorbeeld van lasten op arbeid 
naar een hogere mobiliteitsbelasting. Voor heel wat 
werknemers zou dit immers neerkomen op een vest-
zak-broekzak operatie.
Er moet eerst geknipt worden in de uitgaven voor het 
overheidsapparaat alvorens nieuwe inkomstenbron-
nen aan te boren. Die nieuwe inkomsten moeten in 
de eerste plaats gezocht worden in de afbouw van 
verlaagde tarieven en specifieke gunstregimes, eer-
der dan een verhoging van de algemeen geldende 
tarieven. 
FEBIAC pleit dus voor een fiscaal “level playing 
field” tussen sectoren en productgroepen. Daarnaast 
liggen de accijnzen op transportbrandstoffen op 
een hoog niveau, terwijl andere olieproducten 
hiervan zijn vrijgesteld. Er is fiscaal gewoonweg 
minder bewegingsruimte in de transportsector dan 
in andere sectoren. 

Mobiliteitsfiscaliteit vergroenen, 
vereenvoudigen en herschikken    

Alleszins moet het uitgangspunt van een fiscale 
hervorming zijn om de fiscale stelsels zelf te 
vereenvoudigen en de lasten te verschuiven bin-
nen elk fiscaal stelsel, niet tussen fiscale stelsels. 
Zeker in de mobiliteitsfiscaliteit is er ruimte en 
nood om de belastingen te hervormen op een 
viertal vlakken. Ze staan uitvoerig beschreven in 
een studie die consultant PwC en FEBIAC eind 
vorig jaar hebben voorgesteld9: 

Vergroen, vereenvoudig en stroomlijn de mobili-
teitsfiscaliteit
De fiscale behandeling van een voertuig kan 
danig verschillen naargelang het type verplaat-
sing, type brandstof en leeftijd van het voertuig, 
de rechtspersoonlijkheid en het gewest waar de 
eigenaar is gevestigd. Dat is nodeloos complex 
en schrikt ondernemen en investeren af. We 
denken hierbij aan de aftrekbaarheid en -beper-
kingen van diverse beroepskosten met betrekking 
tot aankoop, bezit en gebruik van voertuigen, de 
bepaling van het aandeel beroeps-/privékilome-
ters, o.a. bij de btw-aftrek, de bepaling van het 
voordeel alle aard, 3 mogelijke BIV-bedragen 
voor dezelfde auto in één en hetzelfde jaar ... 

Belast (slim) gebruik, niet bezit
De huidige mobiliteitsinkomsten zijn voor meer dan 
50% afkomstig uit het bezit van een voertuig. Een 
verschuiving naar een belasting op gebruik — dus 
per gereden kilometer en gevariabiliseerd naar tijd, 
plaats en CO2-uitstoot — stimuleert het gebruik van 
het juiste vervoermiddel op het juiste moment, wat 
een daling van de maatschappelijke congestie- en 
milieukost mogelijk maakt. Tegenover de huidige 
situatie betaalt iemand die weinig, zuiniger, schoner 
en buiten de spits rijdt minder; iemand die meer, 
gulziger, vervuilender en tijdens de spits rijdt betaalt 
meer dan vandaag.

Oormerk (deels) de fiscale opbrengsten
Als men de mobiliteitsfiscaliteit (meer) wil base-
ren op gebruik en hiervoor een draagvlak wil 
vinden, is het essentieel om de weggebruiker 
garanties te geven dat de overheidsinkomsten op 
zijn minst aangewend worden om het wegennet 
in goede staat te brengen en te houden.
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Verruim de vervoerkeuze, ondersteun co-modaliteit
Naast meer focus op de kwaliteit van de wegenin-
frastructuur, is het ook nodig om met de opbrengsten 
co-modale oplossingen uit te werken. Die zijn nodig 
om in compensaties en alternatieven te voorzien voor 
degenen die niet kunnen of wensen te betalen voor 
het gebruik van de wegeninfrastructuur.

Door deze principes toe te passen op en vanuit de 
bestaande mobiliteitsfiscaliteit, komt FEBIAC tot de 
volgende voorstellen:

Vereenvoudig en harmoniseer de aftrekregeling 
van bedrijfswagenkosten 
De fiscale aftrek van bedrijfswagenkosten in de 
vennootschapsbelasting hangt af van de CO2-
uitstoot. Het aftrekpercentage varieert momenteel 
tussen 50% (voor diesel boven 195 g/km CO2) 
en 120% (0 g/km CO2). De aftrekschalen zijn 
echter verschillend voor diesel en benzine en ken-
nen een getrapt verloop, wat leidt tot complexiteit 
en marktverstoring. 
Daarom wordt voorgesteld om de huidige aftrek-
schalen te vervangen door 1 eenvoudige, lineaire 

◊

en technologieneutrale curve, die bovendien niet 
alleen zou gelden in de vennootschapsbelasting, 
maar ook in de personenbelasting. Hierdoor 
zouden zelfstandigen, die momenteel nog vallen 
onder de algemene aftrekbeperking van 75%, 
eveneens gestimuleerd worden om te kiezen voor 
CO2-zuinigere wagens; zij bengelen immers aan 
de staart van het CO2-peloton in ons land. 

De grafiek hierna visualiseert de huidige kos-
tenaftrekregelingen, alsook het FEBIAC-voorstel. 
Voor ultraschone wagens wordt een hogere aftrek 
bepleit tot 130% bij 0 g/km CO2: dergelijke 
wagens zijn immers doorgaans duurder en ver-
dienen dus een hogere aftrek om de concurrentie 
met zuinige, goedkopere diesel- en benzinewa-
gens aan te kunnen en bedrijven te overhalen tot 
opname van dergelijke voertuigen in hun vloot. 

APRIL 2014

MEMORANDUM APRIL 2014
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“Voer 1 lineaire, CO2-gestuurde en 
technologieneutrale aftrekschaal in 

voor autokosten” 
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Maak het VAA aantrekkelijker voor ultraschone 
en dure bedrijfswagens
Ook werknemers die een bedrijfswagen ter 
beschikking krijgen, moeten aangezet worden om 
vaker te kiezen voor ultraschone bedrijfswagens. 
Momenteel werkt de huidige VAA-regeling in de 
personenbelasting in het nadeel van ultraschone, 
vaak dure voertuigen, aangezien het minimum 
VAA 4% bedraagt van de cataloguswaarde van 
het voertuig en niet lager mag liggen dan €1.200 
per jaar. FEBIAC pleit ervoor om voor wagens die 
niet meer 50 g/km CO2 uitstoten, het minimumper-
centage terug te brengen tot 1%, en het minimum-
VAA tot €300/jaar. Zo kunnen, ook vanuit werk-
nemersstandpunt, deze voertuigen concurreren met 
zuinige diesel- en benzinewagens. Anderzijds is de 
verkoop in de hogere segmenten in elkaar gestuikt. 
Om deze bedrijfswagens en dito btw-inkomsten 
terug te brengen, pleit FEBIAC voor de invoering 
van een maximum VAA van €12.000/jaar, een 
tienvoud van het minimum VAA. 
Door in zowel de vennootschaps- als perso-
nenbelasting de wagens van de toekomst een 
streepje voor te geven, kan hun marktintrede en 
verkoop een flinke duw in de rug krijgen. Maar 
hiermee zijn de particulieren nog niet over 
de streep getrokken. Zij krijgen het best cash 
incentives om de meerkost van ultraschone 
wagens grotendeels te compenseren.

Geef particulieren en zelfstandigen een direct 
cash incentive bij aankoop
De efficiëntste aankoopstimuli kunnen op het vlak 
van verlaagde of vrijgestelde btw worden gevonden. 

◊

◊

België heeft hier echter geen vrij spel: de btw-regels 
zijn strikt vastgelegd in de Europese richtlijn ter zake. 
Daarom moet ons land de Europese instanties voor-
stellen om de aankoop van schone wagens vrij te 
stellen van btw of te onderwerpen aan één van de 
verlaagde btw-tarieven.  

Aangezien het fiat van Europa op zich kan laten 
wachten, is het geen luxe om intussen andere stimuli 
in te voeren. Milieugestuurde cash incentives wer-
ken doeltreffend, zo toonde de intussen afgeschafte 
korting op factuur aan. Dergelijke maatregelen 
zullen de constructeurs ook in staat stellen om hun 
CO2-doelstelling te halen tegen 2020-2021, die 
inmiddels is vastgelegd op 95g/km. 
Daarom pleit FEBIAC om bij de inschrijving door 
een natuurlijke persoon van een nieuwe wagen die 
niet meer dan 70 g/km CO2-uitstoot, een lineaire 
ecopremie toe te kennen: voor elke gram minder 
CO2 (normverbruik), wordt €100 toegekend. Een 
wagen die 0 g/km CO2 uitstoot, zou dus een eco-
premie krijgen van €7.000, die afgerekend kan 
worden bij het al bestaande aanslagbiljet van de 
verkeersbelastingen. De bovengrens van 70 g/km 
is een stuk strenger dan de Europese CO2-doelstel-
ling voor 2020;  

Vereenvoudig de btw-aftrekregeling
De regels voor de bepaling van de btw-aftrek 
voor bedrijfswagens die ook voor privédoelein-
den worden gebruikt en die eind vorig jaar nog 
maar eens werden aangepast, zijn administra-
tief geen lachertje. Waar de vroegere algemene 
50% btw-aftrekregeling straalde van eenvoud, 

◊

Voorstel FEBIAC: Ecopremie bij inschrijving van een nieuwe wagen •
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geldt nu een regeling waarbij men te kiezen 
heeft uit 4 methodes, maar waar de aftrek 
sowieso beperkt is tot maximaal 50%, ook als 
het beroepsgedeelte de 50% overschrijdt. 

Een bedrijf kan om redenen van administra-
tieve vereenvoudiging opnieuw opteren voor 
een algemeen btw-aftrekforfait voor de ganse 
vloot, maar dat bedraagt nu slechts 35%. 
FEBIAC pleit er sowieso voor om de aftrekbe-
perking van 50% op te heffen, omdat deze 
onheus is voor beroepsactieven die haast 
uitsluitend beroepskilometers afleggen.

Ruil de BIV in voor een elektronisch wegenvignet
De drie gewesten beslisten samen om tegen 
2016 een kilometerheffing voor vrachtwagens 
in te voeren, maar ook een wegenvignet voor 
lichte voertuigen (auto‘s, moto‘s en vrachtwa-
gens ≤ 3,5 ton) en ook voor buitenlanders. Die 
zouden hierdoor eindelijk mee betalen voor het 
gebruik van onze wegen. 
De invoering van het wegenvignet mag geen 
extra kost inhouden voor de Belgische wegge-
bruiker. De overheid kan de meerkost van het 
wegenvignet compenseren via de aankoopbelas-
tingen op voertuigen, met name de BIV. Daarom 
stelt FEBIAC voor om de BIV in te ruilen voor het 
wegenvignet dat een equivalent bedrag moet 
opbrengen voor de staat. Extra inkomsten kunnen 
gehaald worden bij de buitenlanders: zij moeten 
wel de mogelijkheid krijgen om een dag-, week-, 
maand- of jaarvignet te kopen aan proportionele 
tarieven, zo schrijft Europa voor.

Voor de eenvoud wordt voor Belgen een vast 
jaarbedrag voorgesteld voor alle wagens, onge-
acht hun technische of milieukenmerken (CO2, 
Euronorm...): het betreft immers een vergoeding 
voor het gebruik van het wegennet. 

◊

Bovendien beschikt België niet over de techni-
sche gegevens van alle buitenlandse individuele 
voertuigmodellen indien ze wil differentiëren naar 
milieukenmerken. 
Differentiatie lijkt wel opportuun per type voer-
tuig: een auto is doorgaans minder belastend 
voor het wegennet dan een bestelwagen, maar 
meer dan een motorfiets; daarom kan het  vignet-
tarief voor een motorfiets lager liggen en voor 
een bestelwagen hoger dan voor een auto. 

Wegenvignet en groene jaarlijkse verkeersbelas-
ting (JVB) als tussenstap naar slimme km-heffing
Om bij de invoering van het wegenvignet de 
Belgische consument aan te zetten om schonere 
en zuinigere wagens te gebruiken, wordt voorge-
steld om de JVB te vergroenen, iets wat FEBIAC 
al in 2007 vroeg. Uit onderzoek toen10 bleek dat 
de afschaffing van de BIV en de berekening van 
de JVB op basis van CO2-uitstoot en Euronormen, 
de meest doeltreffende manier is om het ganse 
autopark te verjongen en te vergroenen: de BIV 
treft enkel (potentiële) autokopers op één moment, 
terwijl het rijdende autopark ongemoeid blijft. De 
JVB daarentegen kan sturend inwerken op alle 
auto-eigenaars en dit op jaarlijkse basis. 
Idealiter wordt het wegenvignet verrekend via het 
aanslagbiljet van de JVB. Onderstaande grafiek 
toont een concept van wegenvignet + groene 
JVB.

De inruiling van de BIV voor een wegenvignet 
en de groene JVB brengen ons een stap verder 
in de transitie naar een belastingstelsel waarin 
de vervuiler en uiteindelijk enkel de gebruiker 
betaalt per gereden kilometer.
De kilometerheffing moet er komen in de plaats 
van de bestaande BIV, JVB en een deel van 
de brandstofaccijnzen door de invoering van 
een variabel kilometertarief in functie van tijd 
en plaats van de verplaatsing, de milieuken-
merken van het voertuig en het inkomen van 
de gebruiker (met sociale correctie voor lagere 
inkomens). Op die manier wordt de gebruiker 
gestimuleerd om rationeler en prijsbewuster na 
te denken over zijn mobiliteit en desgevallend 
zijn gedrag aan te passen. 

◊

STURENDE FISCALITEIT

 
“Ruil de BIV in voor een 
wegenvignet en vergroen 

de jaarlijkse verkeersbelasting”
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Tegelijk moeten alternatieven aangereikt worden 
opdat weggebruikers de hogere spitstarieven 
kunnen vermijden. Het uitgangspunt voor FEBIAC 
is en blijft dat het nieuwe stelsel globaal budget-
neutraal moet zijn als gebruikers hun gedrag 
(deels) aanpassen. Daartoe stelden consultant 
PwC en FEBIAC eind vorig jaar hun studie11 voor 
waarin een traject werd uitgewerkt naar een 
eenvoudige en slimme mobiliteitsfiscaliteit via 
een kilometerheffingsysteem, een gedifferentieerd 
tariefstelsel en een maatregelenpakket. 

Verruim de vervoerkeuze via fiscale weg
De recente mobiliteitsenquête van Touring en 
FEBIAC bevestigt het: de mensen willen betere 
wegen, beter stedelijk openbaar vervoer en 
vooral meer overstapparkings. 

◊

Tegelijk ziet ruim de helft van de werknemers 
deeltijds tele-/thuiswerk als de beste manier om 
files te vermijden. 

Er moet met andere woorden geïnvesteerd wor-
den in slimme en betaalbare alternatieven en in 
co-modaliteit, met name in congestiegebieden 
en -periodes:  

een deel van de parkeeropbrengsten moet 
geoormerkt worden voor de uitbreiding 
van “Park & Ride” (P&R) infrastructuur in 
de stadsrand. In de stadscentra blijkt heel 
wat autoverkeer op zoek naar een parkeer-
plaats, wat er de maatschappelijke milieu- 
en congestiekost aanzienlijk verhoogt. Deze 
kosten kunnen dalen door de uitbouw van 
P&R-infrastructuur in de stadsrand en bij 
stations, tram- en bushaltes;
de mobiliteitskeuze voor werkgevers en 
werknemers moet worden uitgebreid, onder 
meer door de mobiliteitsuitgaven vrij te 
stellen van sociale en fiscale bijdragen. De 
bedrijfswagen blijft een nuttig instrument ter 

•

•
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“Parkeeropbrengsten moeten 
geoormerkt worden voor de 

uitbouw van P&R”
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compensatie van de hoge loonlasten in ons 
land. Om co-modaliteit te stimuleren en een 
meer gedifferentieerde besteding van het 
mobiliteitsbudget mogelijk te maken, is het 
opportuun om het fiscaal statuut van alle 
transportmodi (auto, tweewielers, openbaar 
vervoer) naar elkaar toe te laten groeien om 
zo een vervoerskeuze op basis van gelijke 
voorwaarden mogelijk te maken;
de vervoerkeuze voor de laagste inkomens 
moet worden verruimd door vanuit de over-
heid een mobiliteitsbudget ter beschikking 
te stellen. Concreet betekent dit dat men 
de vraag naar co-modaal vervoer gaat 
subsidiëren, eerder dan het vervoeraan-
bod rechtstreeks. Via het mobiliteitsbudget 
krijgen vooral de lagere inkomens meer 
toegang tot mobiliteit met vrijere keuze van 
vervoerwijze(n);
Tele-/thuiswerk moet fiscaal aantrekkelijker 
worden gemaakt via een korting op de werkge-
versbijdrage. Uit de “Nationale Thuiswerkdag 

•

•

Studie” van PwC (2010) blijkt dat 68% van de 
werknemers graag wil telewerken, maar dat 
in de praktijk slechts 18% effectief telewerkt. 
Formele richtlijnen ter zake ontbreken al eens. 
Een korting op de patronale bijdragen bij tele-
werk, berekend op basis van de gemiddelde 
maatschappelijke kost die de werknemer niet 
langer veroorzaakt doordat hij de spits mijdt, 
kan de invoering of uitbreiding van telewerk 
door werkgevers positief beïnvloeden.

Samen met de kilometerheffing zor-
gen deze maatregelen voor een betere 
mobiliteit — vlotter, zuiniger, schoner 
en betaalbaar voor iedereen — die de 
gebruikers globaal evenveel kost en de 
maatschappelijke kosten terugdringt. Uit 
de studie van PwC en FEBIAC blijkt dat de 
dagelijkse files dalen met 28 km, de tota-
le CO2-uitstoot met 9% en de maatschap-
pelijke kost met 12% of €700 miljoen.

MEMORANDUM APRIL 2014

STURENDE FISCALITEIT: WAT VRAAGT FEBIAC IN DE VOLGENDE LEGISLATUUR?
1.  Een coherente en groenere fiscaliteit in de diverse belastingstelsels

In de vennootschapsbelasting: 
 Vervang de huidige aftrekschalen van bedrijfswagenkosten door 1 lineaire, technologieneutrale curve met CO2-afhankelijke aftrek. 

Maak ultraschone wagens tot 130% aftrekbaar.
In de personenbelasting: 

 Vervang de algemene 75%-aftrekbeperking voor wagens van zelfstandigen door de lineaire curve uit de vennootschapsbelasting 
 Verlaag het minimum voordeel alle aard voor ultraschone bedrijfswagens van 4% tot 1% van de cataloguswaarde en van €1.200 tot 

€300 per jaar
In de rechtspersonenbelasting: 

 Maak de kosten voor ultraschone wagens 100% aftrekbaar
In de indirecte belastingen: 

 Vraag de EU de toelating om de particuliere aankoop van ultraschone voertuigen vrij te stellen van btw of te onderwerpen aan één van 
de verlaagde btw-tarieven, of 

 Voer een gewestelijke ecopremie in van €100 per gram CO2 onder de 70 g/km, met maximum €7.000 bij 0 g/km CO2
 Stel aardgas en waterstof vrij van accijnzen op transportbrandstoffen tijdens de komende legislatuur

2.  Een eenvoudige mobiliteitsfiscaliteit die stapsgewijs evolueert naar een slimme kilometerheffing
Stap1: Ruil de BIV in voor een vast elektronisch wegenvignet voor lichte voertuigen (≤ 3,5ton) dat globaal budgetneutraal is voor de             

Stap2: Verreken het wegenvignet in de jaarlijkse verkeersbelasting (JVB).Vergroen de JVB in functie van CO2-uitstoot en Euronormen 
Stap3: Vervang wegenvignet, JVB en accijnzen door een kilometertarief gevariabiliseerd naar tijd, plaats, CO2-uitstoot en Euronormen

3.  Stimuleer co-modaliteit en verruim de vervoerkeuze
Oormerk een deel van parkeeropbrengsten voor de aanleg van overstapparkings
Promoot het mobiliteitsbudget bij werkgevers en werknemers door het vrij te stellen van sociale en fiscale bijdragen
Verlaag de patronale bijdragen van werkgevers die telewerk implementeren in hun organisatie
Stel van overheidswege een mobiliteitsbudget ter beschikking van de laagste inkomens voor de vervoerwijze(n) van hun keuze 

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•

Belgen
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MEMORANDUM APRIL 2014

C. Betere en veiligere mobiliteit
4 10 aanbevelingen voor een robuust 

en beveiligd wegennet 
   
Meerdere honderden kilometer file op de snelwegen, 
dat is dag na dag te horen op de radio. De ochtend- 
en avondspits zit voller dan ooit tevoren rond grote 
steden, maar ook buiten de spitsuren krijgen we er 
steeds vaker mee te maken. Een klein incident of 
verstoring van de verkeerstroom op of rond de R0 en 
R1 kan het verkeer op het hele hoofdwegennet danig 
in de war sturen. 
Maar naast structurele files zijn er nog veel meer bron-
nen van ergernis, vertraging en onveiligheid: onduide-
lijke of inconsequent aangelegde weginfrastructuur en 
kruispunten, niet gesynchroniseerde verkeerslichten, 
onderbenutte of overbelaste infrastructuur, eindeloos 
lijkende werkzaamheden...
Oorzaken en remedies staan beschreven in een 
studie12 die FEBIAC in 2009 liet uitvoeren. Die 
zijn nog steeds actueel en werden hier en daar 
opgepikt door het beleid. FEBIAC vat de belang-
rijkste aanbevelingen hieronder nog eens samen. 

1. Steek structuur in het wegennet en hou het in      
degelijke staat

Doordat het verkeersvolume steeds vaker de maximum-
capaciteit van het autosnelwegennet bereikt en over-
schrijdt, in eerste instantie ter hoogte van knooppunten, 
zal de druk op dit netwerk verder toenemen. De voor-
bije legislatuur heeft de Vlaamse regering de druk wat 
van de ketel gehaald door spitsstroken aan te leggen 
ter hoogte van de grootste knelpunten, met succes: de 
filelengte en -duur daalden er fors. Toch blijven we met 
2 hyaten zitten waar spitstroken geen soelaas brengen: 
ons autosnelwegennet blijft kampen met enkele essentië-
le missing links en met een gebrek aan reservecapaciteit 
als er zich een zwaar incident voordoet. 
Alle verkeer via de snelweg willen verwerken is niet de 
juiste strategie, en is geen adequaat antwoord op de 
vele regionale, kortere verplaatsingen. 

Daarom dient de structuur van het netwerk herzien, 
zodat regionaal autoverkeer niet meer op het autosnel-
wegennetwerk, maar op een eigen netwerk (stelsel) 
kan worden afgewikkeld. Zo’n regionaal verkeers-
wegennet biedt meteen een terugvaloptie voor het 
autosnelwegennet.

Voorgesteld wordt om een reeks primaire wegen op 
elkaar aan te sluiten — o.a. door opwaardering van 
bestaande (secundaire) N-wegen — waardoor het als 
een apart, samenhangend stelsel naast het snelwegen-
net kan functioneren. Niet alleen verlopen de (kortere) 
regionale verplaatsingen dan niet meer via de snel-
wegen, maar op een eigen netwerk, ook krijgen de 
snelwegen een terugvaloptie. 
Dit is geen pleidooi voor nieuwe wegen: dit regionaal 
hoofdwegennet kan veelal gerealiseerd worden door 
bestaande (secundaire) N-wegen op te waarderen.
De keuze voor een regionaal hoofdwegennet biedt 
belangrijke voordelen: 

Bij grote incidenten op het snelwegennet kan het 
verkeer tijdelijk worden omgeleid naar dit regionale 
net. De verkeersafwikkeling wordt vlotter en de reis-
tijden betrouwbaarder.
De totale capaciteit van het wegennet stijgt, wat de 
voorspelde verkeersgroei deels kan opvangen.
Zwaar belaste knooppunten in het autosnelwegen-
net worden ontlast.

Het argument dat ons wegennet al voldoende dicht is 
en geen regionaal hoofdwegennet nodig heeft, gaat 
niet op. Globaal heeft het grootstedelijk gebied rond 
Antwerpen en Brussel inderdaad een dicht wegennet, 
maar het autosnelwegennet is er veel minder dicht 
dan in vergelijkbare EU-regio’s: met 0,22 rijstrook-km 
per km2 bedraagt onze autosnelwegdichtheid de helft 
van deze in de Engelse North-West Region (0,43), 
een derde van het Duitse Rein-Ruhrgebied (0,63), 
en amper een vierde van de Nederlandse Randstad 
(0,90)13. 

•

•

•
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Nog anders bekeken: het centrum van ons land 
biedt 0,04 km autosnelweg per 1.000 inwoners, de 
Randstad 0,12 km. Vanuit de visie dat het autosnel-
wegennet een productiefactor is voor de economie, 
hinkt ons land achterop ten opzichte van andere 
welvarende regio’s.

De winters in 2011 en 2012 hebben duidelijk 
gemaakt dat het wegennet onvoldoende onderhou-
den wordt, hoewel in Vlaanderen een inhaalbewe-
ging is ingezet: zo is 8 op 10 autosnelwegen er in 
goede staat, maar is op de gewestwegen nog heel 
wat werk: zowat een kwart voldoet niet, zo blijkt 
uit het laatste rapport van de staat van het Vlaamse 
wegennet14. 

De wegen in Wallonië lijken er erger aan toe: 
de uitvoering van het masterplan om het Waalse 
wegen- en snelwegennet weer in goede staat te 
brengen, loopt vertraging op en laat te wensen 
over, zo blijkt uit een verslag van het Rekenhof15: 
het plan voorzag initieel €734,1 miljoen voor 
575 werven, maar dat werd inmiddels terug-
geschroefd tot €500 miljoen voor 322 werven; 
naast de vertraging wordt er een gebrekkige 
planning, onzekere financiering en te weinig 
opvolging vastgesteld. Het is duidelijk dat het 
Waalse masterplan een forse duw in de rug moet 
krijgen. 

De slechte staat van het wegdek, afwezige of 
onduidelijke wegsignalisatie heeft al menig weg-
gebruiker verrast of in problemen gebracht, met 
soms materiële schade, maar ook met ongevallen 
tot gevolg. De weg en zijn signalisatie vereisen 
een globaal beheer- en onderhoudsysteem, wil-
len ze doeltreffend blijven en geen ongevalbe-
palende factor vormen. Dit vereist de uitvoering 
van periodieke inspecties en kwaliteitscontroles 
van wegdek en wegsignalisatie, de inventarisatie 
en het bijhouden van een gegevensbank, en het 
opstellen van vervangingsprogramma’s.

Experts stellen dat jaarlijks 2% van de nieuwwaarde 
van de infrastructuur moet gaan naar investeringen 
in onderhoud, het dubbele van de momenteel 
bestede middelen. Aangezien ons wegennet ook in 

de toekomst drukbezet en belast zal blijven, zijn bij-
komende onderhoudsinvesteringen hoogdringend.

2. Stem functie en vormgeving van een weg op 
elkaar af

Op vele wegen in ons land is de vormgeving niet 
afgestemd op de functie en snelheidslimiet van de 
weg. De inconsistentie tussen de drie wordt mede 
in de hand gewerkt doordat veel wegen meer dan 
1 functie vervullen: stroomfunctie als verbinding tus-
sen 2 steden of gemeenten, ontsluitingsfunctie in het 
bedienen van woonwijken en bedrijventerreinen, 
erffunctie in het toegankelijk maken van individuele 
percelen. De menging van functies op eenzelfde 
weg leidt tot potentiële conflictsituaties tussen de 
verschillende gebruikers, met een onrustige verkeers-
stroom en verhoogd ongevalsrisico tot gevolg. 

Bij de opmaak van een wegencategorisering wordt 
idealiter eerst de functie van een weg bepaald, en 
vervolgens een bijhorende vormgeving, inrichting en 
snelheidslimiet. Jammer genoeg wordt al te vaak de 
bestaande vormgeving als uitgangspunt genomen in 
plaats van de functie die de weg vervult. Nog verve-
lender voor de weggebruiker is de situatie waarbij 
de ingestelde snelheidslimiet al helemaal niet aan-
sluit bij de vormgeving van de weg. Het gevolg is 
een onsamenhangend regionaal wegennet waarbij 
functie, vormgeving en/of snelheidslimiet voortdu-
rend veranderen. De regel en volgorde moet zijn: 
snelheidslimiet volgt vormgeving & inrichting volgt 
functie van de weg. 

3. Enkel homogene en geloofwaardige snelheids-
limieten zijn duurzaam en veilig

De laatste jaren zetten de diverse beleidsniveaus, 
vanuit een bezorgdheid voor de verkeersveiligheid, 
zwaar in op lagere snelheidslimieten en een betere 
controle ervan, veelal zonder ook maar iets te wij-
zigen aan de lokale weginrichting en -omgeving. 
Hierdoor komt de ingestelde snelheidslimiet vaak 
niet overeen met ontwerpsnelheid van de weg, noch 
met de snelheid die overeenstemt met de verkeers-
functie van de weg.
 
Met de invoering van snelheidszones –waarvan het 
afwachten is of die wel leiden tot minder verkeers-
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borden– is de mismatch tussen ontwerp-, functionele 
snelheid en wettelijke snelheidslimiet van een weg 
groter dan ooit te voren. Daarom is het nodig om 
snelheidslimieten doordacht toe te passen als onder-
deel van de functionele indeling en daarmee samen-
hangende categorisering van ons wegennetwerk en 
de inrichting van de weg. Losse beleidsinitiatieven 
rond wijzigingen van snelheidslimieten zijn daarom 
uit den boze.

4. Maak verkeerslichten tot regelaar van vlot ver-
keer, niet tot bron van files

Verkeerslichten organiseren de verkeersafwikke-
ling op gelijkvloerse kruispunten. Daarbij wordt 
de capaciteit geoptimaliseerd en de verkeers-
veiligheid bewaakt. Ook met andere beleids-
doelen kan rekening gehouden worden, zoals 
het beperken van de emissies door start-en-stop 
bewegingen te minimaliseren. Ook de coördina-
tie van verkeerslichten op verschillende kruispun-
ten, zoals het invoeren van groene golven, biedt 
mogelijkheden om de capaciteit op het onderlig-
gende wegennet beter te benutten.

Telkens is het cruciaal dat de lichtenregeling goed 
afgestemd wordt met het verkeerspatroon. Dit 
houdt in dat het verkeer geregeld wordt opge-
meten, de optimale regeling doorgerekend en de 
lichten bijgeregeld. Idealiter komt het functioneel 
onderhoud in handen van een VerkeersLichten 
OnderhoudsTeam (VLOT) dat doordacht verkeers-
stromen en regelingen waarneemt, lichten bijregelt 
en de impact ervan opmeet. Zo kan met relatief 
weinig middelen een enorme maatschappelijke 
winst behaald worden. In het buitenland werden 
met gelijkaardige initiatieven baten/kosten-ver-
houdingen van 30 tot 80 tegen 1 gerealiseerd.

5. Vrije busbanen zijn geen doel, maar een middel
Er zijn de laatste jaren in hoog tempo busstroken 
en trambeddingen bijgekomen. Het aantal aan-
gelegde kilometers was een beleidsdoel op zich, 
terwijl een busbaan slechts één van de middelen 
is — en niet altijd de meest optimale voor de glo-

bale verkeersafwikkeling – om de doorstroming en 
stiptheid van het OV te verbeteren. 

Beter zou het zijn om de oorzaken van de doorstro-
mingsproblemen van alle vervoerwijzen objectief 
te analyseren. Van de mogelijke oplossingen moet 
dan een kosten/baten-analyse worden uitgevoerd, 
waarbij zowel frequentie van diensten en bezet-
tingsgraden van het OV, als de grootte van auto- en 
andere verkeerstromen en hun bezettingsgraad wor-
den beschouwd. Deze gegevens moeten dan wel 
onafhankelijk en objectief worden gemeten, en niet 
door de belanghebbende OV-maatschappij zelf.

Hieruit kunnen stellig ‘win-win’ oplossingen komen 
waarin alle weggebruikers erop vooruit gaan en 
die dus de voorkeur verdienen: herinrichten van 
kruispunten of instellen van slimmere verkeers-
lichten.

Maar meer structureel nog gaat de voorkeur uit 
naar het zoveel mogelijk ontvlechten van OV- en 
autonetwerken: verleg de busroutes weg van hoofd-
verkeersassen naar lokalere wegen dichter bij de 
(potentiële) OV-gebruikers.

6. Kies de (her)aanleg van kruispunten en roton-
des oordeelkundig

Kruispunten leggen aanzienlijke capaciteitsbeper-
kingen op en hebben een grote invloed op de 
veiligheid van het wegennet. Vaak worden er incon-
sistenties waargenomen en staan kruispunten niet 
in relatie met de functie en inrichting van een weg. 
Zo past het niet dat een voorrang van rechts nog 
voorkomt op wegen met een snelheidslimiet hoger 
dan 50 km/u of dat elk dorp een andere invulling 
geeft aan een rotonde. 

De aanleg en inrichting van kruispunten en rotondes 
kunnen ook een grote impact hebben op de lokale  
verkeersafwikkeling, tijdverliezen en -emissies. Daar 
wordt vandaag te weinig rekening mee gehouden, 
niet in het minst bij de keuze tussen een kruispunt met 
verkeerslichten, een rotonde of voorrangspleina. 

MEMORANDUM APRIL 2014

a  Een voorrangsplein houdt het midden tussen een rotonde en een klassiek voorrangskruispunt. Voor de hoofdrijstroom is er geen verschil met een voorrangskruispunt, behalve 
dat er een asverschuiving is; daardoor ontstaat een binnenplein waarop linksafslaand verkeer zich kan opstellen. Voor de nevenstroom lijkt het voorrangsplein op een rotonde: 
men moet steeds voorrang verlenen aan de hoofdstroom en kan het kruispunt niet rechtdoor oversteken. Om rechtdoor of linksaf te gaan, stelt men zich op op het middenplein, 
waarbij men nogmaals voorrang verstrekt aan de hoofdstroom van rechts.
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Nederlands onderzoek leert dat die keuze, afhanke-
lijk van de te verwerken verkeersvolumes, een grote 
impact kan hebben op de lokale emissies. Dat blijkt uit 
onderstaande grafiek, waar de relatieve emissietoe-
name van een kruispunt met verkeersregelinstallaties 
(VRI), een rotonde en een voorrangsplein ten opzichte 
van vrijstromend verkeer wordt uitgezet, dit telkens bij 
lage, middelmatige en hoge verkeersvolumes. 

Voor kruispunten met een duidelijke hoofd- en 
nevenstroom zorgt een rotonde voor de kleinste tijd-
verliezen bij rustig verkeer. Rotondes hebben echter 
het nadeel dat ze bij hogere belasting slecht en 
ongecontroleerd gaan functioneren: het prioritaire 
karakter van de hoofdstroom gaat verloren, waar-
door deze onevenredig veel hinder ondervindt van 
de nevenstroom. Het voorrangsplein respecteert wel 
steeds de prioriteit voor de hoofdstroom die onge-
hinderd afwikkelt, onafhankelijk van de drukte. Het 
is de nevenstroom die bij toenemende drukte al eens 
langer moet wachten op een geschikt hiaat in de 
hoofdstroom. Bij lichte belasting is de rotonde daar-
door net iets efficiënter, maar bij drukker verkeer is 
het voorrangsplein sterk in het voordeel.

De keuze van een kruispuntvorm kan een sterk 
verschillende impact hebben op tijdverliezen, 
rijcomfort (het aantal stops, remmen/versnel-
len, schakelbewegingen) als milieu. Kruispunten 
vervangen door rotondes, wat in België de 
trend is, blijkt niet altijd de beste keuze vanuit 
het oogpunt doorstroming, comfort en milieu. 
In bepaalde gevallen kan een zelfde veilig-
heidswinst geboekt worden met een alterna-
tieve kruispuntvorm, bijv. het voorrangsplein dat 
bovendien comfortabeler en schoner afwikkelt, 
en dat bij hogere belastingen ook nog eens 
efficiënter is dan zowel de rotonde als het kruis-
punt met VRI.

7. Wees voorbereid op incidenten en beheer(s) ze
Congestie veroorzaakt door incidenten zou 
ons jaarlijks 150 miljoen Euro kosten. Incident 
Management (IM) wordt in België nog te weinig 
toegepast (FAST, omleidingroutes, contracten 
met bergers), en dan vooral op het autosnel-
wegennet. Belangrijke verbeterpunten situeren 
zich op de volgende terreinen:

   
Kruispunt met verkeerslichten Rotonde Voorrangsplein
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Een uniforme aanpak doorheen alle gewesten 
(denk aan de R0, op hoofdwegen en belangrijke 
regionale wegen, waarbij men werkt volgens uni-
forme, gekende protocollen); 
Meer duidelijkheid over verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden van verschillende hulpverleners;
Meer duidelijkheid over prioriteiten in de hulp-
verlening; 
Meer duidelijkheid over wie het proces aanstuurt 
(regie op de Incident locatie); maar ook over wie 
het verbeteringsproces aanstuurt. 

Uit ervaringen in Nederland16 blijkt dat de bespa-
ringen kunnen oplopen van 33 miljoen in 2009 
tot 45 miljoen Euro in 2020. In deze berekenin-
gen zijn de gunstige effecten op de verkeersveilig-
heid niet eens meegenomen.

8. Laat dynamisch verkeersmanagement geen toe-
komstbeeld blijven

De gewesten hebben de laatste jaren geïnvesteerd 
in verkeersmanagement. Op en rond de snelweg 
werden dynamische borden en geavanceerde 
detectietechnologie geplaatst met de bedoeling 
om files te beperken, de capaciteit zo groot moge-
lijk maken en daarnaast ongevallen vermijden. 
Toch blijven de investeringen geconcentreerd op 
specifieke locaties en komt de Brusselse regio nau-
welijks aan bod. Het is wachten op de heraanleg 
van de Brusselse grote ring (R0) om hier vooruit-
gang te zien. 

Cruciaal hierbij is dat er een duidelijke strategie 
en beleidsdoelstellingen overeengekomen wor-
den tussen het Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest om het doorgaand verkeer zo vlot moge-
lijk over de R0 te krijgen en het verkeer met 
bestemming Brussel er vlot aan te sluiten op het 
hoofdwegennet of op een overstapparking in of 
rond de stad of stopplaats van openbaar vervoer. 
De focus van verkeersmanagement moet dus niet 
alleen liggen op louter informeren, maar vooral 
ook op aansturen en regelen van het wegverkeer 
en de aansluiting op andere vervoermodi: DVM 
of dynamisch verkeersmanagement.

•

•

•

•

9. Neem de reële verkeersstroom als uitgangspunt 
voor de verkeersafwikkeling

Ons snelwegennet heeft last van structurele conges-
tie die elk jaar erger wordt. Op 10 jaar tijd is de 
lengte van de files er met 50% toegenomen17. 

Naast het wegwerken van missing links blijkt 
dat de verkeersdoorstroming op enkele cruciale 
knelpunten van ons snelwegennet aanzienlijk kan 
verbeterd worden door de aanleg van een spits-
strook of door soms kleine herschikkingen in de 
inrichting/vormgeving van de weg. Alleen al het 
herschilderen van de wegmarkeringen kan op 
sommige plaatsen een mooie winst opleveren. 
Vlaanderen heeft dit alvast bewezen: met de 
aanleg van enkele spitsstroken langs de E40 en 
E314 zijn er spectaculaire tijdwinsten geboekt en 
smelten de files als sneeuw voor de zon. 

FEBIAC pleit dan ook om op systematische wijze 
de problemen rond structurele knelpunten te analy-
seren, op basis daarvan een voorkeursoplossing te 
bepalen en vervolgens hier naar toe te werken door 
stapsgewijze maatregelen en wijzigingen door te 
voeren naar een betere verkeersafwikkeling. 

10. Accidentologie als kompas voor veiligere weg-   
inrichting

Met het oog op het halveren van het aantal 
verkeersdoden tegen 2020, is het voor FEBIAC 
cruciaal dat ons land beschikt over nauwkeu-
rige, omstandige en actuele ongevallengegevens 
die naast aantallen en type verkeersdeelnemer 
ook oorzaken en factoren in kaart brengen. 
Deze ‘accidentologie’, waar FEBIAC trouwens 
al jaren om vraagt, lijkt, met de overheveling 
van bepaalde bevoegdheden verkeersveiligheid 
naar de gewesten in het kader van de 6e staats-
hervorming, een gewestspecifieke invulling te 
krijgen, met kans op uiteenlopende methodes van 
registratie, onderzoek en interpretatie. Om dit te 
vermijden, vraagt FEBIAC een intergewestelijke 
aanpak, overleg en coördinatie en dezelfde, of 
op zijn minst compatibele, methodologieën van 
accidentologie. 

MEMORANDUM APRIL 2014
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Kostefficiënter goederenvervoer
   
Het goederenvervoer over de weg neemt vandaag 
nog steeds ruim 70% van het totale goederenvolume 
voor zijn rekening. Niet verwonderlijk als je weet 
dat 85 % van het wegvervoer plaatsvindt via ritten 
van minder dan 150 km, een afstand waaronder 
trein en (binnen)schip geen volwaardig alternatief 
vormen. Als er al een spoor- of waterweg ligt, want 
ruim 95% van de bedrijven ligt niet aan een spoor 
of kanaal... Voor- en natransport moeten nog steeds 
via de weg gebeuren. 
Hierdoor kan het niet anders dat de verwachte ver-
voersgroei via de weg zal moeten worden opgevan-
gen. Ons wegennet bereikt overdag steeds vaker zijn 
verzadigingspunt en veel ruimte voor nieuwe wegen 
is er niet. Daarom moet efficiënter omgesprongen 
worden met de beschikbare ruimte en tijd.

Verruim de laad- en lostijden 
Door laad- en lostijden te verruimen of te investe-
ren in onbemande bevoorradingssystemen, kunnen 
ondernemingen een deel van hun goederenvervoer 
naar de filevrije vroege of late uren verschuiven. 
Nachttransport en -distributie worden al jaren toege-
past in de automobielsector. Dealers en servicepunten 
hebben een onbemande sas of beveiligde container 
ter beschikking waar auto-onderdelen en wisselstuk-
ken ‘s nachts worden aangeleverd en opgehaald. 
Zo worden jaarlijks tienduizenden vrachtritten over-
dag uit het verkeer gehaald. Nachttransport dient 
aangemoedigd via een daling van de kosten van 
nachtarbeid en een verhoogde investeringsaftrek 
voor geluidsarme laad- en lossystemen.

Ecocombi’s: start eindelijk gewestelijke proefpro-
jecten en initieer intergewestelijke en grensover-
schrijdende trajecten   
De voorbije jaren werden heel wat studies, voor-
stellen en projecten ingediend om 25,25 m lange 
en tot 60 ton zware vrachtwagencombinaties te 
testen. Inmiddels zijn in Vlaanderen onlangs de 
trajecten bepaald waarop een proefproject zal 
mogen plaatsvinden, maar het dossier blijft aan-
slepen. Brussel voelt zich niet meteen betrokken, 
terwijl in Wallonië de bevoegde minister nog 
maar eens een studie heeft gevraagd. 

Dat is onbegrijpelijk, zeker als diverse onder-
zoeken in Nederland en Duitsland aantonen dat 
Ecocombi’s niet onveiliger zijn, een stuk milieu-
vriendelijker en de files niet langer maar korter 
maken. Verder optimaliseren ze vooral bestaande 
trafieken over de weg, die veelal geen alternatief 
zijn voor spoor of binnenvaart.

Het Ecocombi-concept gaat trouwens veel verder 
dan de 25 meter lange wegcombinaties. Door hun 
modulaire opbouw passen ze perfect in een inte-
graal en multimodaal transportconcept. De 3 modu-
les waaruit een Ecocombi bestaat – een klassieke 
truck, oplegger en aanhangwagen –, kunnen op ver-
schillende manieren worden gekoppeld, naargelang 
de bestemmingen die ze aandoen en de wegtypes 
waarop ze mogen rijden. Dat is efficiënt van op de 
snelweg tot in de stadsbevoorrading. 
Bovendien kunnen de laadeenheden makkelijk op 
een trein of schip worden gezet voor het vervoer 
op lange afstand. De diverse overslagmogelijkhe-
den tussen kleine trucks, grote trucks, trein en schip 
gebeuren best ter hoogte van intermodale knoop-
punten.

Harmoniseer stedelijke toegangsbeperkingen voor 
vrachtvoertuigen   
Net omdat er weinig tot geen alternatieven 
voorhanden zijn, worden vracht- en bestelwa-
gens in dorpskernen en stedelijke centra al eens 
beschouwd als een noodzakelijk kwaad. Ten 
onrechte, daar de levering van goederen aan 
lokale winkel- en handelscentra juist noodzake-
lijk is om de aantrekkingskracht van steden en 
gemeenten te behouden. Willen handelaars, 
winkeliers en hun klanten het vertrouwen in stads-
centra behouden, dan moet worden gezorgd 
voor doeltreffende logistieke systemen, zodat 
bedrijfspanden tegen lage kosten kunnen worden 
bevoorraad, mét respect voor de leefbaarheid 
van de bewoners.

Een efficiënte belevering van een regio is maar 
mogelijk als er een harmonisatie is van de ven-
stertijden en tonnagebeperkingen tussen naburige 
steden en/of gemeenten. Het heeft weinig zin dat 
een gemeente haar venstertijden aanpast zonder 

5
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afstemming met de buurgemeenten, of dat een 
5-tonner wel in de ene gemeente binnen mag, 
maar ineens niet meer in de andere omdat 
daar een tonnagebeperking van 3,5 ton werd 
ingesteld. Idealiter wordt ter zake een wettelijk 
kader op gewestelijk niveau uitgewerkt.

Veilig op twee wielen, zorgeloos 
doorheen de files 
 
Zien is gezien worden: sensibiliseer motorrijders 
én andere weggebruikers  
Motorrijders zijn erg kwetsbaar in het verkeer. 
Defensief of preventief rijden is voor motorrijders 
letterlijk van levensbelang. Daarnaast moet de 
motorrijder er op kunnen rekenen dat hij zich niet 
hoeft te bekommeren om de staat van het wegdek 
en al zijn aandacht kan toespitsen op het overige 
verkeer. 

Maak wegen leesbaar en vergevingsgezind 
Door de toename vangemotoriseerde tweewie-
lers moet er in het mobiliteitsbeleid en bij de 
(her)aanleg van onze wegen meer rekening 
gehouden worden met deze weggebruikers. 
FEBIAC vraagt aan de overheden op de diverse 
niveaus, de wegbeheerders dus, om bij het onder-
houd en het ontwerp van nieuwe of te vernieuwen 
weginfrastructuur actief rekening te houden met de 
diverse aanbevelingen uit ‘Aandacht voor motor-
rijders in de weginfrastructuur’, een brochure 
waarin de oorzaken van gevaar of ongemak voor 
motorrijders worden beschreven en die praktische 
oplossingen biedt. Hierbij staan 4 basisprincipes 
voor een goede weginrichting voorop: goede 
grip onder alle weersomstandigheden, leesbare 
weginformatie waardoor de motorrijder zijn rij-
gedrag kan aanpassen, een goede wederzijdse 
zichtbaarheid en een zo klein mogelijk gevaar 
voor botsingen tegen hindernissen. 

Ondersteun voortgezette opleidingen  
Het belang hiervan, en liefst zo vroeg mogelijk, 
kan niet genoeg onderstreept worden. Deze 
opleidingen kosten echter veel geld, zeker voor 
jonge en minder gegoede motorrijders onder ons. 
FEBIAC pleit dan ook voor premies voor voortge-

zette rijopleidingen, net zoals men dat doet voor 
arbeid gerelateerde opleidingen. Samenwerking 
met de verzekeringssector kan uitmonden in kor-
tingen op motoverzekeringspremies indien een 
dergelijke opleiding werd gevolgd.

Meer specifieke parkeervoorzieningen in steden 
voor gemotoriseerde tweewielers  
Tweewielers zijn misschien wel hét antwoord op 
enerzijds de behoefte aan filevrije individuele mobi-
liteit van steeds meer mensen, anderzijds om ste-
delijke verkeerscongestie te beperken. Dat laatste 
vereist echter ook dat tweewielers makkelijk kunnen 
parkeren in de stad, teneinde in de toekomst de 
individuele mobiliteitsnoden van de stadsbewoners 
en -bezoekers op duurzame wijze te blijven invul-
len. Uit onderzoek blijkt dat voor een evenwichtige 
stedelijke modal split er per 100 bestaande – en 
niet ter vervanging van – autoparkeerplaatsen best 
10 fiets- en 5 motorfietsparkings voorzien worden. 
In dit verband pleit FEBIAC ervoor dat tweewielers 
kunnen stallen op het voetpad, voor zover deze 
uiteraard breed genoeg zijn.

Technische keuring hoeft niet, tenzij misschien in 
zeer specifieke gevallen 
Eind 2013 werd op Europees niveau een akkoord 
bereikt over de technische keuring voor motorfiet-
sen. Een EU geharmoniseerde verplichte techni-
sche keuring komt er niet. FEBIAC begrijpt deze 
beslissing ergens, want ongevallenstudies tonen 
aan dat:

in amper 1% van de ongevallen de technische 
staat van het voertuig heeft bijgedragen aan een 
ongeval,
landen mét periodieke keuring voor motorfiet-
sen niet aanwijsbaar beter scoren dan landen 
zonder. 

Europa houdt wel een stok achter de deur: zware 
motorfietsen kunnen vanaf 2022 onderworpen 
worden aan een technische keuring, tenzij acci-
dentologie in een lidstaat kan aantonen dat maat-
regelen hebben geleid tot een verbetering van de 
verkeersveiligheid. Ook hier wordt de nood aan 
accidentologie voelbaar.

•

•

MEMORANDUM APRIL 2014
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Voer nummerplaat in voor het ganse bromfiets- en 
scooterpark  
Bromfietsen, scooters en lichte vierwielers (tot 50cc: 
klasse A – 25km/u en klasse B – 45 km/u) moeten 
nog steeds niet ingeschreven worden bij de DIV en 
rijden zonder nummerplaat. 
Hierdoor ontbreekt elke informatie over de eige-
naars en de evolutie van het park (leeftijd van de 
voertuigen, geografische spreiding, verdeling over 
A- en B-klasse), is de opvolging van verkeersover-
tredingen en -ongevallen moeilijk, en is het moeilijk 
om verzekeringsfraude op te sporen. Het park zou 
ongeveer 200.000 bromfietsen en scooters tellen.
Na meermaals te zijn uitgesteld, lijkt de inschrijving 
van de bromfietsen 50cc een feit: vanaf april 2014 
zouden nummerplaten toegewezen worden voor 
nieuwe en heringeschreven voertuigen. 
De regularisatie van het bestaande voertuigen-
park zou echter tot 2 jaar in beslag nemen, te 
rekenen vanaf het moment van eerste registraties 
van voertuigen via de nieuwe procedure. 

Dit kan marktverstorend werken. Daarom vraagt 
FEBIAC dat de overgangsperiode zo kort moge-
lijk gehouden wordt, dat de procedures en timing 
voor de regularisatie duidelijk gereglementeerd 
en gecommuniceerd worden van bij de start van 
de inschrijvingen.

Maak werk van co-modaliteit 

Eigen vervoer: beste garantie voor basismobiliteit
Over eigen vervoer beschikken is de beste garan-
tie voor basismobiliteit. Het aantal huishoudens 
zonder eigen vervoer is op 10 jaar tijd fors 
gedaald. Zo daalde het aantal autoloze huishou-
dens met 100.000 of 10%. Ook het tweewieler-

bezit groeide sterk: het aantal huishoudens met 
fiets steeg van 1 op 5 tot 1 op 3 in Brussel en van 
1 op 3 tot 1 op 2 in Wallonië; het aantal gezin-
nen met motorfiets is sinds ‘91 gegroeid met een 
factor 2,5. Niets wijst op een trendbreuk: mensen 
willen nu eenmaal zelf in hun mobiliteit voorzien.

Openbaar vervoer: massavervoerder en filebe-
strijder
FEBIAC ziet het openbaar vervoer in de eerste 
plaats dan ook als filebestrijder in congestiegebie-
den. Elders blijft het eigen vervoer geschikt om het 
gros van de mobiliteitsbehoeften in te vullen en 
aldus in basismobiliteit te voorzien. Het Vlaamse 
OV-model rond basismobiliteit – een bushalte 
op minder dan 750m van je deur – heeft vooral 
bewezen enorm veel geld te kosten – de kosten-
dekkingsgraad van de Lijn bedraagt nog geen 
20% –, zonder dat de files werden aangepakt. 

Daarom heeft onze samenleving en economie 
veel meer baat bij een heroriëntering van de 
OV-middelen naar een versnelde uitbouw van de 
voorstadsnetten en naar enkele essentiële capa-
citeitsuitbreidingen. Onze grootsteden en havens 
dreigen immers steeds minder bereikbaar te wor-
den. Die heroriëntering is des te meer wenselijk 
om de logistieke troeven en ervaring van ons land 
ten volle te kunnen uitspelen.

Deze heroriëntering van OV-strategie en -mid-
delen van basismobiliteit naar filebestrijding mag 
niet ten koste gaan van huishoudens die het finan-
cieel niet breed hebben en verstoken blijven van 
eigen vervoer. Voor hen moet de overheid een 
mobiliteitsbudget beschikbaar stellen waarmee 
ze zelf kunnen kiezen welk(e) vervoermiddel(en) 
te nemen waar en wanneer hen dat het beste 
uitkomt.

7

 
“Openbaar vervoer moet meer 
inzetten op  filebestrijding en 

minder op basismobiliteit”
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Parkeren: de ontbrekende schakel in duurzame 
grootstedelijke mobiliteit
Indien men het OV als filebestrijder wil inzetten, 
dan zijn voorstadsnetten rond Antwerpen en Brussel 
uiteraard dringend nodig. Naast snelle, stipte en 
frequente trein-tram-busverbindingen naar en in de 
stad moet aandacht besteed worden aan het voor- 
en natransport van de pendelaars. Die zullen in vele 
gevallen met eigen vervoer naar een halte of station 
willen rijden, om van daaruit hun reis verder te zet-
ten met het openbaar vervoer. 

Vandaag blijkt een schrijnend tekort aan parkeerfa-
ciliteiten rond heel wat OV-stopplaatsen. De enkele 
transitparkings rond Brussel en Antwerpen blijken 
vaak al vroeg in de ochtend volzet. Opdat zoveel 
mogelijk pendelaars gebruik kunnen maken van 
deze voorstadsnetten, moeten haltes en stations uit-
gerust worden met voldoende, gratis en beveiligde 
parkings voor auto’s en tweewielers. 

Die parkings kunnen gefinancierd worden door een 
deel van de stedelijke parkeeropbrengsten te oor-
merken voor de aanleg van (bijkomende) stadsrand- 
en transitparkings. Om pendelaars aan te moedigen 
om hiervan gebruik te maken, moet het parkeren er 

gratis gemaakt worden, terwijl de parkeertarieven 
progressief duurder worden naarmate men dichter 
bij het stadscentrum parkeert. 

Voorzie voldoende parkeeraanbod voor stedelijke 
bewoners en bezoekers ifv demografische en eco-
nomische behoeften en vooruitzichten
Veel ruimte in de stad is hiervoor niet. Daarom 
moet extra parkeeraanbod gevonden worden via 
de aanleg/uitbreiding van ondergrondse par-
kings en van parkeergebouwen.

Benut het bestaande parkeeraanbod beter 
Parkeerzoekverkeer maakt algauw 20% van het 
stadsverkeer uit, wat kan leiden tot meer conges-
tie. Veel zoekverkeer kan vermeden worden door 
automobilisten web- en app-based parkeerinfo, 
-reservatie, en betalingssystemen ter beschikking 
te stellen, alsook on-trip parkeergeleiding.

In een parkeerbeleid met voldoende parkeer-
aanbod, een optimale bezetting via gedifferen-
tieerde parkeertarieven en duidelijke informatie 
en bewegwijzering, is ook ruimte voor strengere 
controles en handhaving op fout- en dubbelparke-
ren. Ook dat maakt het stadsverkeer vlotter.

MEMORANDUM APRIL 2014

BETERE EN VEILIGERE MOBILITEIT: WAT VRAAGT FEBIAC IN DE VOLGENDE LEGISLATUUR?
1.  10 aanbevelingen voor een robuust wegennet

Steek structuur in het wegennet en hou het in degelijke staat
Stem functie en vormgeving van een weg op elkaar af
Enkel homogene en geloofwaardige snelheidslimieten zijn duurzaam en veilig
Maak verkeerslichten tot regelaar van vlot verkeer, niet tot bron van files
Vrije busbanen zijn geen doel, maar een middel
Kies de (her)aanleg van kruispunten en rotondes oordeelkundig
Wees voorbereid op incidenten en beheer(s) ze
Laat dynamisch verkeersmanagement geen toekomstbeeld blijven
Neem de reële verkeersstroom als uitgangspunt voor de verkeersafwikkeling
Accidentologie als kompas voor veiligere weginrichting  

2.  Kostefficiënter goederenvervoer
Verruim de laad- en lostijden 
Ecocombi’s: start eindelijk (inter)gewestelijke en initieer grensoverschrijdende proefprojecten  
Harmoniseer stedelijke toegangsbeperkingen voor vrachtvoertuigen

3.  Veilig op twee wielen, zorgeloos door de files
Zien is gezien worden: sensibiliseer motorrijders én andere weggebruikers
Maak wegen leesbaar en vergevingsgezind
Ondersteun voortgezette opleidingen 
Voorzie specifieke parkeervoorzieningen in steden voor gemotoriseerde tweewielers
Technische keuring hoeft niet, tenzij misschien in zeer specifieke gevallen
Voer de nummerplaat voor bromfietsen en scooters zo snel mogelijk in voor gans het park

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
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Naar een meer diverse energie- 
en brandstofmix in transport   

Gezien het erg lage aandeel in het park van 
voertuigen die rijden op alternatieve brandstoffen 
en aandrijving, is er naast fiscale maatregelen 
(o.a. btw, ecopremie, kostenaftrek, vaa...) een 
waaier aan flankerende maatregelen nodig om 
het gebruik van schone voertuigen in een stroom-
versnelling te brengen.

Voertuiggebruik
Geef schone voertuigen een streepje voor in 
steden en gemeenten: gratis laden en parkeren, 
voorbehouden parkeerplaatsen, gebruik van vrije 
busbanen; 
Aangepaste signalisatie in wegcode. 

Brandstof
Stel aardgas en waterstof vrij van accijnzen op 
transportbrandstoffen gedurende 5 jaar.

Tankinfrastructuur
Geef (ruimere) investeringssteun voor de uitbouw 
van een voldoende dicht netwerk van aardgas- 
en waterstoftankstations;
Breng het bestaande en geplande netwerk van 
aardgas- en waterstoftankstations in kaart via een 
interactieve website en app;
Breng info over locatie, type, tarieven en betaal-
wijzen van publiek toegankelijke laadpaalpunten 
in kaart via een interactieve website en app. 

•

•

•

•

•

•

Schoner en stiller distributiever-
voer

Vracht- en bestelwagens worden al eens beschouwd 
als een noodzakelijk kwaad, zeker in dorpskernen 
en stedelijke centra: het laden en lossen maakt 
lawaai, vrachtverkeer is vervuilend. Om dit terug te 
dringen, hebben vrachtwagenmerken in hun gamma 
milieuvriendelijke voertuigen en technologische 
vernieuwingen beschikbaar. Sinds 1 januari 2014 
is de Euro VI-norm voor vrachtwagens van kracht. 
Sommige merken gaan nog verder en trekken de 
kaart van voertuigen op aardgas en hybride vracht-
wagens. Die laatsten stoten amper tot geen vervuilen-
de stoffen uit en zijn dus uiterst geschikt voor de eerste 
of laatste beleveringskilometers in stedelijk gebied. 
Samen met stille beleveringsconcepten maken ze 
stedelijke distributie duurzaam. In dat geval kan ook 
buiten de klassieke tijdvensters geleverd worden, 
waardoor het stedelijke distributieverkeer ook wat 
gespreider verloopt. 

Laat geluidsarm laden en lossen toe in steden in 
de dagrand / ’s nachts
Zo kan de belevering van handelszaken in ste-
delijke centra efficiënter en duurzamer verlopen 

Schoner milieu
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“Stel aardgas en waterstof 

vrij van accijnzen 
gedurende 5 jaar”
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door het laden en lossen van goederen ook 
toe te laten buiten de gewone levertijden. 
Proefprojecten in binnen- en buitenland onder-
zochten reeds de haalbaarheid van het beleve-
ren tijdens de dagrand (6u-7u en 19u-23u). Het 
PIEK proefproject18 in Vlaamse steden was een 
schot in de roos. 

Zowel wat de logistiek, de mobiliteit, de verkeers-
veiligheid en het milieu betreft, zijn de resultaten 
uitgesproken positief. Klachten van buurtbewo-
ners over eventuele geluidshinder tijdens PIEK-
leveringen bleven achterwege, net als verkeers-
ongevallen; de verkeersveiligheid is beduidend 
verhoogd, het brandstofverbruik en de uitstoot 
van schadelijke stoffen daalden en de leveringen 
verliepen veel efficiënter. PIEK krijgt dan ook een 
vervolgtraject en steun van de regionale en lokale 
overheden.

Steden en gemeenten kunnen een trekkersrol spe-
len in dergelijke initiatieven, in het bijzonder via 
het herbekijken van hun eigen politiereglementen 
die bepaalde venstertijden opleggen.

België recyclagekampioen:
koester ons model   

In 2013 werden 135.000 afgedankte voertuigen 
ingezameld in België, een terugval van 15% 
ten opzichte van 2012, zo blijkt uit de recentste 
cijfers van Febelauto19, het beheerorganisme 
voor afgedankte voertuigen. Toch is dat een sterk 
resultaat, want het recyclagepercentage bedraagt 
93%, wat bijna overeenkomt  met de 95%-doel-
stelling die moet gehaald worden in 2015. Dit 
resultaat plaatst België in de Europese top 5 van 
best scorende lidstaten. Ondanks de sterke resul-
taten, is er nog ruimte voor verbetering.

APRIL 2014
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Jacht op niet erkende centra opdrijven en koppe-
len aan strenge(re) boetes
Niet minder dan 30% van de afgedankte voertui-
gen zou nog niet in een erkend centrum terecht 
komen. Daarom moet de strijd tegen de oneerlijke 
concurrentie van illegale centra onverminderd 
verder gezet worden. FEBIAC vraagt, samen met 
Febelauto, meer en grondigere controles in nauwe 
samenwerking met de gewestelijke overheden.

’Dolende’ autowrakken opsporen door vernieti-
gingscertificaat te koppelen aan betaling JVB
Er ontsnappen dus nog teveel autowrakken aan het 
officiële circuit, mede door het gebrek aan opspoor-
baarheid van de voertuigen. Dit kan verholpen 
worden door het jaarlijkse aanslagbiljet van de JVB 
te blijven opsturen zolang er voor het afgedankte 
voertuig geen vernietigingscertificaat is ingediend.  

Behoud huidig PST-systeem want kostefficiënt voor 
producent én gratis voor consument 
Dat het huidig systeem in ons land op zich rendabel 
is zonder dat het de consument iets kost, heeft veel 
te maken met het feit dat afgedankte voertuigen een 
restwaarde hebben die hoger ligt dan de kost om 
ze te verwerken. En dat is op zijn beurt het resultaat 
van de gezamenlijke inspanningen van enerzijds 
de constructeurs op het vlak van afvalpreventie en 
ecodesign, anderzijds van de erkende centra die 
fors investeren in technologieën ter behandeling van 
schrootafval (PST of Post Shredder Technologies). 
Met het oog op het bereiken van schaalvoordelen, 
blijft FEBIAC, samen met o.a. Febelauto, er naar stre-
ven om een evenwichtig systeem te ontwikkelen én te 
behouden in overleg met de bevoegde gewestelijke 
overheden. Bescherming van het leefmilieu mag dan 
een maatschappelijke prioriteit zijn, dit moet steeds 
gezien en gerealiseerd worden in een economische 
context. Als dat economisch evenwicht om een of 
andere reden verstoord wordt, staat het leven van 
de economische actoren op het spel. En dan kan het 
beste al gauw de vijand van het goede worden.

Blijf autowrak als 1 geheel beschouwen, vermijd 
(verdere) afsplitsing van afvalstromen
Het zonet vermelde evenwicht is broos. Het vol-
staat namelijk om iets van waarde (motor, ver-

snellingsbak...) uit het afgedankte voertuig af te 
splitsen stroomopwaarts het erkende centrum, om 
het economisch model uit evenwicht te brengen. 
Sommige materialen brengen immers geld op die 
de kost van andere materialen compenseren. Als 
men daarenboven een afzonderlijke systematische 
demontage oplegt voor bepaalde stukken, dan 
zal die verwerkingskost dat evenwicht verbreken. 
Daarom bepleit FEBIAC dat men er over waakt dat 
het afgedankte voertuig steeds in volledige staat 
wordt afgeleverd aan het erkende centrum. 

Geef EV-marktspelers de tijd om te zoeken naar 
een doeltreffende batterijrecyclage in ons land 
Zoals al gezegd komt de vermarkting van elektrisch 
oplaadbare voertuigen traag op gang in ons land. 
Toch worden nu al concepten uitgewerkt voor de 
behandeling van de batterijen na hun (eerste) leven. 
FEBIAC en haar leden stellen alles in het werk om de 
wettelijke verplichtingen na te komen op het vlak van 
meldplicht, inzameling en recyclage. Inmiddels zijn 
individuele contracten afgesloten of in onderhande-
ling tussen de invoerders en een aantal bedrijven 
gespecialiseerd in batterijrecyclage. Die zijn voorlo-
pig op een hand te tellen, terwijl de behandelings-
kosten heel hoog zijn door de lage volumes. Grotere 
EV-marktvolumes kunnen die kosten drukken en 
leiden tot een volwassen recyclagesysteem. FEBIAC 
ijvert alvast voor een zelfbedruipend systeem die de 
consument niet opzadelt met extra kosten. 

Tot besluit is het behoud van het huidige, doeltref-
fend beheerde recyclagesysteem in ons land essen-
tieel opdat de inspanningen van alle betrokkenen 
in de automobielsector en partners van Febelauto, 
uitmonden in het bereiken van de ambitieuze 
recyclagedoelstelling van 95%. Tegelijk pleiten wij 
ervoor om de resterende mazen in het recyclagenet 
te sluiten, want daar is nog het grootste potentiële 
milieuvoordeel te halen tegen minimale kost. 

 
“Het huidige recyclagesysteem in 
ons land haalt de EU-doelstelling

en is rendabel zonder dat het 
de consument iets kost”
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SCHONER MILIEU: WAT VRAAGT FEBIAC IN DE VOLGENDE LEGISLATUUR?
1.  Naar een meer diverse energie- en brandstofmix in transport

Geef investeringssteun voor de uitbouw van een dicht aardgas- en waterstoftanknetwerk
Breng dit aardgas- en waterstoftanknetwerk in kaart via een interactieve website en app
Breng info over locatie, type, tarieven en betaalwijzen van publiek toegankelijke laadpaal-punten in kaart 
via een interactieve website en app

2.  Schoner en stiller distributievervoer
Laat geluidsarm laden en lossen toe in steden in de dagrand en/of ’s nachts

3.  België recyclagekampioen: koester ons model
Drijf jacht op niet erkende centra op en koppel er strenge(re) boetes aan
Spoor ’dolende’ autowrakken op door vernietigingscertificaat te koppelen aan betaling JVB
Behoud huidig PST-systeem want kostefficiënt voor producent én gratis voor consument 
Blijf autowrak als 1 geheel beschouwen, vermijd (verdere) afsplitsing van afvalstromen
Geef EV-marktsprelers de tijd om te zoeken naar een doeltreffende batterijrecyclage in ons land die de 
consument niet opzadelt met extra kosten

•
•
•

•

•
•
•
•
•



Onderwijs en industrie: fundamen-
teel verbonden en gericht op de 
toekomst
    
Als een diensteneconomie, zo presenteert ons land 
zich. Tegelijk groeit het besef dat een sterke industriële 
basis een onmisbaar fundament is voor een duurzame 
en gezonde economie. Zonder succesvolle oplei-
dingen van technisch geschoolde werknemers blijft 
herindustrialisering echter een illusie. En hoewel de 
werkloosheid over het algemeen hoog blijft, toch kam-
pen de industrie en het dealernetwerk met een nijpend 
tekort aan gekwalificeerde werknemers. Dit tekort kan 
enerzijds verklaard worden door een gebrek aan 
instroom in technische en beroepsopleidingen, maar 
anderzijds ook door de groeiende kloof tussen de 
onderwijsprogramma’s en het onderwijssysteem aan 
de ene kant en de verwachtingen van de industrie 
aan de andere. En hoewel de economie niet de enige 
motor achter het onderwijs mag zijn, toch schreeuwt 
de economische realiteit, die gedreven wordt door 
een steeds snellere technologische ontwikkeling, om 
een grondige hervorming van ons onderwijs- en 
opleidingssysteem.
 
Vier fundamentele fases voor onderwijs als spring-
plank
Technische en beroepsgerichte opleidingen zijn het eer-
ste slachtoffer van het watervalsysteem waarmee ons 
onderwijssysteem zelf en dus te veel jongeren kampen. 
Te weinig studenten die aan een dergelijke opleiding 
beginnen, te weinig die de studie afmaken, en een te 
groot aantal jongeren dat schoolmoe wordt en voor 
wie de opleiding nog weinig passie opwekt... Het 
zijn enkele redenen die verklaren waarom technische 
opleidingen met een imagoprobleem kampen en onvol-
doende antwoord kunnen bieden op de kwalitatieve en 
kwantitatieve vragen vanuit de industriële wereld.

Specifiek voor de opleidingen autotechniek stellen wij 
vast dat van de 100 jongeren die aan een dergelijke 
opleiding beginnen, er slechts 70 afstuderen en er 
amper 20 in een automobielbedrijf beginnen te wer-
ken na hun studies. Van die beginnende autotechnici 
verlaat bovendien 40% het beroep binnen de vijf 
jaar. Dat zijn onthutsende cijfers, en ze gelden niet 
enkel voor het vakgebied ‘automobiel’: ook andere 
industriële sectoren kampen met een gelijkaardige 
problematiek. In elk geval is duidelijk dat dringende 
actie nodig is bij elk van de volgende fases:

Het stimuleren van de instroom door een opwaar-
dering van technisch georiënteerde opleidingen en 
de versterking van het imago van deze vorming en 
de beroepen waarnaar zij leidt; 
Het aanhouden van een passend en maximaal 
geïndividualiseerd begeleidingstraject doorheen de 
opleiding. Met als doel de retentie van studenten 
te versterken en jongeren de mogelijkheid te geven 
hun initiële opleidingskeuze waar te maken;
Het versterken van de doorstroming vanuit de 
studie naar de daarmee verbonden beroepen, 
bedrijven en sectoren;
De retentie van gekwalificeerde werknemers bin-
nen hun opleidings- en interesseveld.

Job on Wheels als antwoord van de automobielsector      
Het ambitieuze en voluntaristische programma Job on 
Wheels dat FEBIAC in het voorjaar van 2013 heeft 
gelanceerd, is het antwoord van onze federatie op 
een aantal van de hierboven gestelde uitdagingen en 
problematieken. Job on Wheels werkt aan imagover-
sterking, aan integratie tussen opleiding en industrie, 
aan het ter beschikking stellen van state-of-the-art 
lesmateriaal, uitrustingen en cursussen. De reacties op 
Job on Wheels zijn hartverwarmend positief, zowel 
op beleidsvlak, bij de scholen als bij andere betrokken 
en geïnteresseerde industriële en educatieve partijen. 

•

•

•

•

E. Vorming en Training
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Het is echter tegelijk een indicatie van de bestaande 
nood en malaise. En hoewel wij overtuigd zijn van de 
nood aan en de meerwaarde van initiatieven zoals 
Job on Wheels, is een meer fundamentele aanpak 
binnen het onderwijs zelf net zo onontbeerlijk. De 
auto en de mobiliteit van de toekomst vragen om een 
onderwijs dat deze toekomst faciliteert.

Aansluiting tussen onderwijs en industrie: krachtlijnen    
Naast de revalorisatie van technisch en industrieel 
gerichte vorming vindt FEBIAC de volgende maatre-
gelen cruciaal: 

Oriënteer het onderwijs meer naar de noden 
– kwantitatief en kwalitatief – van beroepen en 
bedrijven. Kwalitatief onderwijs en de verdere 
verbetering ervan zijn hier integraal deel van. 
Voer in alle onderwijsrichtingen en -netten, vanaf 
de jongste leeftijd, een verplicht lessentraject 
‘techniek en technologie’ in dat jongeren leert 
wiskunde, wetenschap en techniek te beleven,  
appreciëren en integreren in hun ontwikkeling en 
de ontdekking van hun talenten. 
Landen en regio’s die er in slagen de kloof tus-
sen onderwijs en bedrijfswereld klein te houden, 

•

•

•

schenken zonder uitzondering veel meer aan-
dacht aan werkplekleren, stages, immersie en 
begeleiding van jongeren in hun latere werkom-
geving. Ook in hogere opleiding zijn immersie 
en alternerend leren een meerwaarde voor 
student en bedrijfsleven. 
Geef bedrijven een duidelijker zicht op de ken-
nis, kunde en kwalificaties van afgestudeerde 
jongeren via certificering. Dit is noodzakelijk 
om valse verwachtingen aan werkgeverskant 
en snelle desillusies aan werknemerskant te 
counteren. 
Stimuleer, omkader en oriënteer technologische 
en competentiecentra naar automobieltechnie-
ken van de toekomst. Doe ze integraal deel 
uitmaken van de opleiding van jongeren en 
van werkzoekenden. 
Steun de terbeschikkingstelling, financiering 
en pooling van didactisch materiaal zoals dat 
gebeurt door Job on Wheels. 
Begeleid werkzoekenden via een actieve 
tewerkstellingspolitiek naar knelpuntberoepen 
en strategische jobs binnen de ontwikkeling 
van techniek en technologie in ons land.

•

•

•

•

APRIL 2014
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VORMING EN TRAINING: WAT VRAAGT FEBIAC IN DE VOLGENDE LEGISLATUUR?
1. Voer in alle onderwijsrichtingen en -netten een verplicht lessentraject ‘techniek 

en technologie’ in 
2. Schenk aandacht aan immersie, tutoring, stages en alternerend leren 
3. Oriënteer technologische en competentiecentra naar automobieltechnieken 

van de toekomst
4. Leen, financier en pool didactisch materiaal zoals dat gebeurt door Job on 

Wheels 



Transportsysteem voorbereiden op 
de voertuigen van de toekomst
    
Het “360° vision” voertuig, uitgerust met sensoren, 
radars, camera’s en Informatie- en Communicatie 
Technologie (ICT), houdt de belofte in zich om het 
verkeer niet alleen veiliger en vlotter te maken, maar 
ook om de rijtaak van de chauffeur deels ook over te 
nemen op momenten en plaatsen waar rijden lastig 
of vervelend is. Technisch gesproken staan we niet 
ver af van de volledig zelfstandig rijdende auto. 

Op korte termijn wordt veel verwacht van ICT in de 
sfeer van verkeersveiligheid. Via GPS en sensoren 
kunnen voertuigen onderling of met de infrastruc-
tuur informatie uitwisselen en de chauffeur bijstaan 
in de rijtaak: detectie van obstakels, rijbaan- en 
rijstrookbewaking, dynamische afstandsbewaking 
t.o.v. voorliggers, aankondiging van wegsecties met 
ongevalsrisico...

Op netwerkniveau kan Voertuig-tot-Infrastructuur com-
municatie (V2I) het verkeer geleiden in functie van de 
beschikbare wegcapaciteit en zonodig alternatieve 
vervoersmodi voorstellen aan de weggebruiker.

De efficiëntie van dergelijke systemen staat of valt met 
de beschikbaarheid van juiste en actuele informatie 
over verkeersdrukte, ongevallen, wegenwerken, snel-
heidslimieten, verkeerslichten, parkings en allerhande 
diensten zoals parkeerreservatie en -betaling, trein-
tram-bus-aanbod en uurroosters enz. 

Veel informatie is nu al op één of andere manier-
beschikbaar via telecomoperatoren, particuliere 
ondernemingen en melding van privépersonen. 
FEBIAC vraagt om deze informatie te bundelen 
en via een open dataformaat ter beschikking te 

stellen zodat huidige en toekomstige ITS-systemen 
optimaal kunnen functioneren. 

Eén van de eerste concrete ITS-acties met Europese 
dimensie is de uitrol van het eCall-noodoproep- 
systeem in de lidstaten.

eCall-implementatie in België: nog geen sluitende 
visie  
Na al verschillende malen te zijn uitgesteld, 
vraagt de Europese Commissie via een recente 
mededeling aan de lidstaten om klaar te zijn ten 
laatste op 1 oktober 2017. 
De automobielconstructeurs en de telecom ope-
ratoren krijgen 6 maanden om de in-voertuig 
homologatievoorwaarden te testen.

In België wordt de uitrol van eCall geregeld door 
de ITS-kaderwet van 19 september 2013, die een 
wettelijk en technisch kader aanreikt voor zowel 
publieke als private eCall-systemen. 
Vanuit de federale overheid speelt vooral de FOD 
Binnenlandse Zaken een cruciale rol in de uitbouw 
van de openbare nooddienst. Belangrijk element 
hier is de filtering van uitgezonden noodoproe-
pen: jammer genoeg zou die moeten voldoen aan 
dezelfde voorwaarden als de alarmcentrales voor 
particuliere woningen. Deze kunnen gewoon niet 
over dezelfde kam worden gescheerd als de EU 
gehomologeerde noodoproepsystemen. 

F. Slimme technologie
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“Als eCall realiteit wil worden 
in België vóór oktober 2017, 

dan moeten de nieuwe regeringen
 meteen aan de slag”
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Geruime tijd al vragen we aan de betrokken instan-
ties een open dialoog over het wetgevend proces. 
Onze buren zijn op dat punt in ieder geval een stuk 
verder: daar kunnen inmiddels 5 constructeurs die 
zelf een eCall-systeem aanbieden, ervaring opdoen. 
 
FEBIAC werkt in dit dossier nauw samen met ITS-
Belgium en wil betrokken blijven bij de opmaak 
van de KB’s en uitvoeringsbesluiten. We blijven 
aandringen op realistische voorwaarden voor 
de filtering van noodoproepen en op een onder-
handelde oplossing voor de financiering van het 
model. Een minder dan optimale oplossing is 
immers niet goed genoeg wanneer het over veilig-
heid en mensenlevens gaat.

Op weg naar de zelf rijdende auto
Maar ook de weggebruiker moet vertrouwd gera-
ken met deze technologieën, wat niet van de ene 
dag op de andere zal gebeuren. 

Als het al een wensbeeld is, dan is de weg naar 
volautomatisch rijden nog lang en zal dit in stap-
pen moeten genomen worden. De auto-industrie 
werkt aan een roadmap ter zake. Die bestaat uit 
opeenvolgende niveaus of gradaties van auto-
noom rijden, waarvan elk niveau en de systemen 
die eronder vallen kunnen beschreven worden 
aan de hand van 3 criteria:

Controle over voertuig: lateraal (via sturen, 
bv. rijstrookbewaking) of longitudinaal (via 
remmen en versnellen, bv. Adaptive Cruise 
Control) of beide (bv. parkeerassistent); 
Opvolging van rijtaak: door bestuurder en/of 
systeem, tijdelijk of permanent;
Situationele beperkingen: in welke situaties 
worden prestatie- en risicolimieten ingeschat 
en gecorrigeerd door systeem of bestuurder. 

1.

2.

3.

MEMORANDUM APRIL 2014

Niveau
0

Niet
automatisch

Chauffeur moet permanent lateraal 
en longitudinaal controleren 

Geen enkel systeem 
komt actief tussen

Niveau
1 Begeleid

Chauffeur moet permanent 
lateraal of longitudinaal 
controleren 

Systeem voert de
andere rijcontrole uit

Niveau
2

Gedeeltelijk
automatisch

Chauffeur moet permanent  
systeem bewaken

Systeem controleert lateraal en 
longitudinaal in een welbepaalde 

gebruiksomstandigheid

Niveau
3

Voorwaardelijk
automatisch

Chauffeur moet systeem 
niet permanent bewaken.
Chauffeur moet ingrijpen 
als systeem hierom vraagt.

Systeem controleert lateraal en longitudinaal 
in een welbepaalde gebruiksomstandigheid.

Systeem herkent zijn limieten en 
vraagt chauffeur tijdig om over te nemen.

Niveau
4

Hoog
automatisch

Chauffeur hoeft niet in te 
grijpen in een welbepaalde 
gebruiksomstandigheid

Systeem beheerst alle rijsituaties automatisch 
in een welbepaalde gebruiksomstandigheid

Niveau
5

Volledig
automatisch

Systeem beheerst alle rijsituaties automatisch en permanent.
Geen chauffeur meer vereist.

Bron: OICA
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De eerste stappen zijn inmiddels genomen met de 
invoering van enkele systemen in recente automodel-
len die de kiemen van autonoom rijden in zich dra-
gen. Denk aan de auto die zelf parkeert, die zich-
zelf binnen de rijstrook houdt, die gelijke afstand en 
snelheid houdt van zijn voorligger, ... 

Naar wetgeving die (semi-) automatisch rijden toelaat 
Steeds vaker nemen deze technologieën dus delen 
van de rijtaak geheel of gedeeltelijk over. Echter, de 
internationale wetgeving – en vaak ook de nationa-
le – stelt dat de chauffeur actief de controle over het 
stuur moet behouden, en dat het automatisch laten 
sturen van de wagen enkel kan beneden 10 km/u, 
bv bij het parkeren; aan hogere snelheid, bv hem 
van rijstrook doen veranderen, mag dus nog niet. 
Om het gebruik van sommige technologieën toe te 
laten op de openbare weg, moet de internationale 
wetgeving dus aangepast worden. 

Enerzijds moet de internationale Conventie van 
Wenen verduidelijkt worden met betrekking tot 
de vraag in welke mate en omstandigheden het 
gebruik van (gedeeltelijk) automatische rijhulp-
systemen niet indruist tegen het artikel dat stelt 
dat elk bewegend voertuig een chauffeur moet 
hebben die het te allen tijde onder controle 
heeft. Verder zijn enkele UNECE-reglementen met 
betrekking tot het versnellen, remmen en sturen 
van een voertuig aan herziening toe naarmate 
nieuwe systemen op de markt komen: sommige 
moeten zonder interventie van de chauffeur aan-
gezet kunnen worden, denk bv aan knipperlichten 
van een wagen die bruusk moet remmen en het 
aankomende verkeer wil waarschuwen. 

FEBIAC vraagt de Belgische overheden om zich 
op internationaal niveau nauw en constructief te 
betrekken bij de besprekingen ter aanpassing van 
de UNECE-reglementen ter zake, om ze nadien 
dan in de federale en gewestelijke wetgeving op 
te nemen. 

Naar infrastructuur die de voertuigen kunnen lezen
Daarnaast moet het wegennet in elk land uitgerust 
zijn met duidelijk leesbare en ondubbelzinnige 
wegmarkering en verkeersborden. Bepaalde rij-
hulpsystemen baseren zich hierop om de chauf-
feur te informeren, assisteren, waarschuwen en 
desnoods in te grijpen. Zo is heldere, contraste-
rende belijning van autowegrijstroken, leesbaar 
in alle weersomstandigheden overdag en ‘s 
nachts, essentieel om rijstrookassistentiesystemen 
optimaal te laten werken (lane keeping, lane 
departure warning assistant)20. Terloops weze 
opgemerkt dat fysische verkeersborden zullen blij-
ven bestaan: digitale wegenkaarten in navigatie-
systemen zullen, hoe waardevol ook in bepaalde 
toepassingen, nog steeds aanvullend blijven, al 
was het maar omdat de overheid eigenaar en 
verantwoordelijk is voor haar wegennet en de 
inrichting ervan. 

Inzake signalisatie is het wenselijk om op Europees  
niveau richtlijnen op te stellen mbt de dimensies, 
materiaal- en kleurkeuze, plaatsing en positione-
ring van verkeersborden en wegmarkeringen. De 
harmonisering hiervan bevordert de paneuropese 
vermarkting van rijhulpsystemen en een optimale 
werking ervan in alle voertuigen. 

Zodoende wordt het maximum potentieel gehaald 
uit de technologieën en wordt het pad geëffend 
naar de ingebruikname van steeds slimmere voer-
tuigen die het rijden comfortabeler en het verkeer 
vlotter, zuiniger en veiliger maken. 

 
“Optimale wegsignalisatie is 

essentieel voor een efficiënte werking 
van rijhulpsystemen in voertuigen”
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SLIMME TECHNOLOGIE: WAT DOET FEBIAC IN DE VOLGENDE LEGISLATUUR?
1. Meewerken aan het opstellen van een roadmap en stappenplan naar de 

zelfrijdende auto

WAT VRAAGT FEBIAC IN DE VOLGENDE LEGISLATUUR?
2.  eCall als concrete ITS-toepassing van EU-omvang implementeren in België

Alle noodhulpcentrales in ons land eCall proof maken vóór oktober 2017 

3.  Transportsysteem voorbereiden op de voertuigen van de toekomst
Naar wetgeving die (semi-)automatisch rijden toelaat
Naar infrastructuur die de voertuigen kunnen lezen

•

•
•



België, een land rijk aan traditie en 
ervaring in automotive industry
   
Op 10 jaar tijd is de voertuigassemblage gehal-
veerd in ons land. Waar begin 2000 bijna 1 mil-
joen voertuigen van de band rolden, lag dit vorig 
jaar net boven het half miljoen. De oorzaken zijn te 
vinden in Europese structurele overcapaciteit in een 
verzadigende en uiterst concurrentiële automarkt, 
geaccentueerd door de financieel-economische en 
Eurocrisis, gekruid met de specifiek Belgische hoge 
loonkosten, administratieve en fiscale complexiteit en 
aanslepende vestigings- en vergunningsprocedures, 
dit alles binnen het Belgisch institutioneel labyrinth.

En toch... ondanks de recente sluiting van grote 
assemblagevestigingen en hun toeleveranciers, blijft 
deze industrietak vandaag 10% uitmaken van de 
totale Belgische export en van de industriële tewerk-
stelling in ons land.

Zowat 300 bedrijven creëren toegevoegde waarde 
in en voor de voertuigindustrie in België: 2 assem-
blagefabrieken voor personenwagens en 2 voor 
vrachtwagens, 2 grote busbouwers en een hele reeks 
constructeurs van aanhangwagens en koetswerken. 
Daarnaast zijn er nog andere bedrijven met een 
brede waaier activiteiten: verkoop, marketing, R&D, 
opleiding en logistiek.

De grote verscheidenheid maakt België tot een 
sterk netwerk van leveranciers van auto-onderdelen, 
technologiebedrijven en dienstverleners. Deze ken-
nisintensieve bedrijfstak wordt gesteund door gere-
puteerde onderzoekscentra en universiteiten. 
Samen met de industrie zijn ze voortdurend op 
zoek naar nieuwe technologieën om de toekomst 
vorm te geven. Decennia lang al leveren de scho-

len en universiteiten hooggeschoolde en gemoti-
veerde jongeren af. Alles over dit netwerk is, in 
samenwerking met Agoria, gebundeld op de site 
www.beautomotive.be

Door de traditie en ervaring van dit netwerk hebben 
we nog steeds enkele sterkhouders die blijven gelo-
ven en investeren in ons land als uitvalsbasis voor de 
Europese markt en – belangrijker – de groeimarkten 
buiten Europa. Inderdaad, het groeipotentieel 
van automotive industry in ons land wordt, net 
als elders in West-Europa, in toenemende mate 
bepaald door de mate waarin kan ingespeeld 
worden op de nieuwe groeimarkten.

Ook de Belgische beleidsmakers moeten dit 
oppikken en de hier gevestigde assemblage units 
bijstaan om automodellen naar hier te halen die 
succes beloven in de nieuwe groeimarkten. Onze 
overheden moeten hun innovatie- en investerings-
steun hierop toespitsen, maar ook meer algemeen 
een eenvoudiger en voorspelbaar fiscaal en regel-
gevend kader scheppen, de arbeidsmarkt verder 
flexibiliseren en iets doen aan onze hoge loon- en 
energiekosten.

Laten we de troeven die we vandaag nog steeds heb-
ben, maximaal uitspelen om automotive activiteiten 
(opnieuw) naar hier te brengen: een land aan zee met 
dichte, multimodale transportinfrastructuur, ingebed in 
een havennetwerk, rijk aan veeltalige, hooggekwalifi-
ceerde, polyvalente en flexibele werknemers. 

G. Toekomst voor industrie
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“Alles over het automotive netwerk 

in België is gebundeld op 
www.beautomotive.be ”
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